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7th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU
SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE
December 10-12, 2021
Mardin, TURKEY

CONFERENCE PROGRAM

Online (with ZOOM Conference)
Meeting ID: 823 6138 6392
Passcode: 070707

IMPORTANT, PLEASE READ CAREFULLY
 To be able to make a meeting online, login via https://zoom.us/join site, enter
ID instead of “Meeting ID or Personal Link Name” and solidify the session.
 The Zoom application is free and no need to create an account.
 The Zoom application can be used without registration.
 The application works on tablets, phones and PCs.
 Speakers must be connected to the session 10 minutes before the presentation
time.
 All congress participants can connect live and listen to all sessions.
 During the session, your camera should be turned on at least %70 of session
period
 Moderator is responsible for the presentation and scientific discussion
(question-answer) section of the session.
TECHNICAL INFORMATION
 Make sure your computer has a microphone and is working.
 You should be able to use screen sharing feature in Zoom.
 Attendance certificates will be sent to you as pdf at the end of the congress.
 Moderator is responsible for the presentation and scientific discussion
(question-answer) section of the session.
 Before you login to Zoom please indicate your name surname and hall
number,

exp. H-1, Name Surname

Participant Countries: Turkey, Philippines, India, Pakistan, Iran, Indonesia,
Nigeria, Malaysia, Algeria, Azerbaijan, Romania, Italy, Serbia, Sri Lanka,
Canada, Morocco, Kazakhstan, Ethiopia, Laos, Iraq, Macedonia, Moldova,
Benin, Australia, Spain, Ukraine, Bulgaria, Albania, Tunisia, Germany, Hungary

10.12.2021 SESSION-1| HALL-1
Turkey Time: 09.00-11.30
Meeting ID: 823 6138 6392 | Passcode: 070707
HEAD OF SESSION: Roxana Maria Crețu
Author

University

Presentation title

Bursa Uludağ Üniversitesi,
İstanbul Teknik Üniversitesi

COMPARISON OF SOIL MATERIAL MODELS USING
TRIAXIAL TEST RESULTS

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

BABA KATILIMINA SOSYOLOJİK BİR YAKLAŞIM

HAYAT AHAMAD

Banaras Hindu University,
Varanasi, India

COMMUNALISM TODAY IN INDIA

Aurel BAHNARU PhD
Lecturer Dr. Remus
RUNCAN
Associate Professor Dr.
Patricia RUNCAN

West University of Timisoara,
România
Aurel Vlaicu University of
Arad, Romania

FORGIVENESS IN INFIDELITY INTERVENSIONS

Favour C. Uroko

University of Nigeria, Nsukka

FAITH-BASED ORGANISATIONS IN TIMES OF
RELIGIOUS CRISIS IN BENUE STATE

Dr. Elsida Sinaj
Msc. Elisa Gjonaj

European University of
Tirana
National University of
Malaysia (Universiti
Kebangsaan Malaysia)
West University of Timișoara
(Romania)

EMOTIONAL INTELLIGENCE AND BALANCE BETWEEN
WORK AND LIFE IN EMPLOYEE
THE DEVELOPMENT OF MORALS IN THE MODERN ERA
BASED ON THE CONTEMPLATION OF PARABLE FROM
THE ‘AD’S PEOPLE
CHROMATIC SYMBIOSIS IN CALIN (FRAGMENTS FROM
A TAIL)

Mehmet Ömer
Timurağaoğlu
Yasin Fahjan
Adem Doğangün
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet
Fatih GÜLOĞLU

Nurul Nadiah binti
Mustaza
Roxana Maria Crețu

(All speakers required to be connected to the session 10 min before the session starts)
Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics.

10.12.2021 SESSION-1 | HALL-2
Turkey Time: 09.00-11.30
Meeting ID: 823 6138 6392 | Passcode: 070707
HEAD OF SESSION: Doç. Dr. Jale ÖZATA DIRLIKYAPAN
Author

University

Presentation title

Doç. Dr. Hale TORUN

İstanbul Aydın Üniversitesi

AESTHETICS OF STORYTELLING AND CINEMA WITH
LEGENDS

Lect. Ozge YILDIZ

Istanbul Aydin University

THE LIGHTNESS OF THE EASTERN: FARABI AND OUD

Doç. Dr. Makbule Evrim
GÜLSÜNLER
Dr. Öğretim Üyesi Fatma
YASA
Assoc. Prof. Dr. Emel
TANYERİ MAZICI
Mehmet BURÇ
Doç. Dr. Jale Özata
Dirlikyapan
Banu SAYAR
Prof. Dr. Erhan AKYAZI
Doç. Dr. Yasemin
BOZKURT

Selçuk Üniversitesi
Pamukkale Üniversitesi

COVID 19 PANDEMIC, SOCIAL ISOLATION AND CRISIS
COMMUNICATION
FEATURES OF ADVERTISEMENTS IN CHILDREN'S
YOUTUBE CHANNELS: A CONTENT ANALYSİS

Erciyes University

EXAMINATION OF DIGITAL ADVERTISEMENT WITHIN
THE SCOPE OF MUSEUM PROMOTIONAL ACTIVITIES:
AN EXAMPLE OF TR MINISTRY OF CULTURE AND
TOURISM

Ankara Üniversitesi

CATASTROPHES AND LITERARY CREATIVITY

Marmara Üniversitesi
Pamukkale University

THE EFFECTS OF ROBOT JOURNALISM ON
OBJECTIVE JOURNALISM SEEKING
APPLICATIONS TURNING SELFIES INTO FUN
THROUGH THE LENS OF BRANDS: FILTERS AND AR
TECHNOLOGIES

(All speakers required to be connected to the session 10 min before the session starts)
Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics.

10.12.2021 SESSION-1 | HALL-3
Turkey Time: 09.00-11.30
Meeting ID: 823 6138 6392 | Passcode: 070707
HEAD OF SESSION: Öğr. Gör. Zeynep YILMAZ
Author

University

Presentation title

Serhat SAMANCI

Diyrabakır Çocuk Hastalıkları
Hastanesi

Öğr. Gör. Zeynep YILMAZ

Şırnak Üniversitesi

Öğr. Gör. Zeynep YILMAZ

Şırnak Üniversitesi

EVALUATION OF THYROID FUNCTIONS IN PREMATURE
BABIES
AN ASSESSMENT OF THE PROJECT IN MY CITY OF
ART
EXAMINATION OF PEPEE CARTOON IN TERMS OF
VALUES
AN INVESTIGATION OF THE BEHAVIORAL SUPPORT
AND APPLICATION ADAPTATION ACTIVITIES OF PRESCHOOL TEACHERS ACCORDING TO TURKEY AND
OTHER PARTICIPANT COUNTRIES ACCORDING TO
TALIS STRONG START 2018 SURVEY RESULTS

Doç. Dr. Osman Tayyar
ÇELİK
Öğr. Gör. Mehmet Akif
KAY
Arş. Gör. Ramazan İNCİ
Doç. Dr. Osman Tayyar
ÇELİK
Arş. Gör. Ramazan İNCİ
Öğr. Gör. Mehmet Akif
KAY
Lec.Bahar ERDOGAN
Lec.Elif ÜLER
H. İbrahim ÖNAL
Feyyaz DURAP
H. İbrahim ÖNAL
Feyyaz DURAP
Murat AYDEMİR
Mehmet ZAHMAKIRAN
Lec.Elif ÜLER
Lec.Bahar ERDOGAN
Lec. Kevser GÜRSAN

İnönü Üniversitesi
Batman Üniversitesi

İnönü Üniversitesi

Yozgat Bozok University
Dicle University, Science
Faculty
Dicle University
Bartin University, Turkey
Yozgat Bozok University
Yozgat Bozok Üniversitesi

THE EFFECTS OF POVERTY AND POVERTY ON CHILD
HEALTH
CYPRUS IN HEALTH INSTITUTIONS AND ITS
CONSEQUENCES
INVESTIGATION OF PHOTOCATALYTIC PERFORMANCE
OF AU NANOPARTICLES DECORATED ON THE MPGC3N4 /TiO2 NANOCOMPOSITE UNDER VISIBLE LIGHT
IRRADIATION
INVESTIGATION OF PD@G-C3N4 /TIO2 NANOPARTICLES
AS PHOTOCATALYST IN THE DEGRADATION OF
METHYLENE BLUE UNDER VISIBLE LIGHT
IRRADIATION
MOBBING IN HEALTH INSTITUTIONS AND ITS
REASONS
A STUDY ON DUAL TASK TRAINING IN PARKINSON’S
PATIENTS

(All speakers required to be connected to the session 10 min before the session starts)
Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics.

10.12.2021 SESSION-1 | HALL-4
Turkey Time: 09.00-11.30
Meeting ID: 823 6138 6392 | Passcode: 070707
HEAD OF SESSION: Assoc. Prof. Dr. Ömer Gökhan ULUM
Author
Assoc. Prof. Dr. Ömer
Gökhan ULUM
Dr. Hülya TUNCER
Dr. Tuçe ÖZTÜRK
KARATAŞ
Dr. Tuçe ÖZTÜRK
KARATAŞ
Dr. Hülya TUNCER

University

Presentation title

The University of Alberta
Brander Garden, Canada
The University of Alberta
Brander Garden, Canada

THE REVISED BLOOM’S TAXONOMY IN THE
UNREVISED EFL TEXTBOOKS
CONCEPTUALIZING BENEFITS OF ZOOM FOR ONLINE
FOREIGN LANGUAGE EDUCATION DURING THE
COVID-19 PANDEMIC
GOOGLE MEET AS A VIDEO CONFERENCING TOOL
DURING COVID-19 IN ONLINE FOREIGN LANGUAGE
EDUCATION CONTEXT
THE CONCEPTS OF THE EXISTENCE OF THE
GOD/GODDESS: FOR AND AGAINST THE MOTION
THE CULTURALLY RESPONSIVE PEDAGOGY AND THE
CHINESE STUDENTS ENGLISH LANGUAGE LEARNER

Soulichanh
Luangsombath
Phothong
Phongsongkham
Khanthaly Phimmasenh

Champasack University,
Laos

THRIVING FOUNDATIONAL SKILLS FOR STUDENTS IN
THE FUTURE WORK

Dr. Dipanwita Pal

The University of Burdwan,
West Bengal

AUTOBIOGRAPHY OF WOMEN: A STUDY OF SELFREPRESENTATION IN THE SELECTED WORKS OF LILA
MAJUMDAR

Bounsong Sorkeomany
Phonesavanh
Theppasoulithone PhD
Soulichanh
Luangsombath
Thipphavanh
Khanthaphone
Somphien Mahaphom

Champasack University,
Laos

LANGUAGE LEARNING STYLES AND LEARNING
STRATEGIES RELATIONSHIP IN DEPARTMENT OF
ENGLISH, FACULTY OF EDUCATION, CHAMPASACK
UNIVERSITY

Dr. Tarek Assassi
Amina Yasmine Belahouel

Biskra University, Algeria
Tlemcen University, Algeria

Ananda Majumdar
Ananda Majumdar

Dr. Ouafa OUARNIKI

Dr. Iosefina BLAZSANIBATTO

Mersin University
Çukurova University
Mersin University
Mersin University
Çukurova University

University of Ziane Achour,
Djelfa, Algeria
Azerbaijan University of
Languages, Baku
Romanian Language
Institute, Bucharest,
Romania/ Faculty of
European Studies, BabesBolyai University, ClujNapoca, Romania

BETWEEN MANUAL EYE-TRACKING AND SOFTWAREBASED METADISCOURSE ANALYSIS IN ACADEMIC
CORPORA: UPS AND DOWNS OF BOTH PROCESSES
THE SIGNIFICANCE OF NEEDS ANALYSIS IN MATERIAL
DEVELOPMENT

MEANS TO DEFINE CULTURAL IDENTITY IN
COMMUNICATION

(All speakers required to be connected to the session 10 min before the session starts)
Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics.

10.12.2021 SESSION-1| HALL-5
Turkey Time: 09.00-11.30
Meeting ID: 823 6138 6392 | Passcode: 070707
HEAD OF SESSION: Dr. Binyam Zigta
Author

University

Presentation title

Yasmina Halabi
Chaimae Nasri
Hicham Harhar
Abdelkbir Bellaouchou
Mohamed Tabyaoui

Mohammed V University,
Faculty of Science, Morocco

CHEMICAL COMPOSITION AND QUALITY ANALYSIS OF
PHOENIX DACTILYFERA L. SEED OIL

Wachemo University,
ETHIOPIA

THE EFFECT OF NANOPARTICLES ON MHD BLOOD
FLOW IN STRETCHING ARTERIAL POROUS VESSEL
WITH THE INFLUENCE OF THERMAL RADIATION,
CHEMICAL REACTION AND HEAT GENERATION
/ABSORPTION

Dr. Binyam Zigta

M. Meera
S. Karthikeyan
R.J. Pooja Rao
S. Karthikeyan

R.M.K. Engineering College,
Kavarapettai-601 206, Tamil
Nadu, India
R.M.K. Engineering College,
Kavarapettai-601 206, Tamil
Nadu, India

ANALYSIS METHOD
RECENT RESEARCH OF BIOETHICS: HEALTH
SCIENCES

Dr. Binyam Zigta

Wachemo University,
ETHIOPIA

NUMERICAL STUDY OF PHYSIOLOGICAL BLOOD FLOW
WITH STRETCHING CAPILLARY ON MHD MICROPOLAR
FLUID

Mohammed Saber
Lahcen El Hamdaoui
Mohammed El
Moussaouiti
Mohamed Tabyaoui

Mohammed V University in
Rabat, Morocco

THUYA LIGNIN: EXTRACTION, CHARACTERIZATION
AND APPLICATION AS AN ADSORBENT

Mycological Laboratory,
Department of Botany, Goa
University, Taleigao, India
Faculty of Sciences,
Mohammed First University,
Oujda, Morocco

PIONEER STUDIES ON METAGENOMIC ANALYSIS OF
SAMPLES FROM BANDED IRON FORMATION (BIF)
FROM IRON ORE MINING BELT OF GOA, INDIA

Dabolkar Sujata
Kamat Nandkumar
A. El mahi
M. Ziane
O. Id El Mouden
A. Batah
M. Belkhaouda
L. Bammou
D. Ben Hmamou
R. Salghi

University Ibn Zohr, Morocco

ON GREENBERG’S CONJECTURE ON A CERTAİN REAL
BİQUADRATİC FİELDS

CORROSION INHIBITION POTENTIAL OF 6NAI 1
DERIVATIVES ON CARBON STEEL IN ACID MEDIA

(All speakers required to be connected to the session 10 min before the session starts)
Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics.

10.12.2021 SESSION-1| HALL-6
Turkey Time: 09.00-11.30
Meeting ID: 823 6138 6392 | Passcode: 070707
HEAD OF SESSION: Fatmawati Nur Hasanah
Author
Muhammad khafidzin
Abdul khobir
M. Sugeng Sholehudin
Nevita Falasyifa
Santika Lya Diah Pramesti
Abdul Khobir
Fatmawati Nur Hasanah
Nursya Sekar Tanti
Mohammad Syaifuddin
Abdul Khobir
Fatmawati Nur Hasanah
Shinta Amelia
Santika Lya Diah Pramesti
Abdul Khobir
Fatmawati Nur Hasanah
Arkan Abdul Ghoni
Abdul Khobir
Sugeng Sholehudin
Fatmawati Nur Hasanah
Achmad Munif
Fatmawati Nur Khasanah
Salafudin
Abdul Khobir
Nabila Fitriyani
Heni Lilia Dewi
Abdul Khobir
Ririn Novita Sari
Heni Lilia Dewi
M. Abdul Khobir
Fatmawati Nur Hasanah

University

Presentation title

IAIN Pekalongan

FTIK GOES TO SOCIETY CARRYING OUT THE
FUNCTIONS AND ROLES OF STUDENTS BASED ON
THE TRI DHARMA OF HIGHER EDUCATION

IAIN Pekalongan

LEADERSHIP BASIC TRAINING (LEAD YOUR SELF,
LEAD THE WORLD)

IAIN Pekalongan

IMPROVED PUBLIC SPEAKING SKILLS (DARE TO
SPEAK, ABLE TO VOICE)

IAIN Pekalongan

SCIENTIFIC WRITING TRAINING: CULTIVATING AN
INSIGHTFUL WRITING SPIRIT AND SKILLED THROUGH
SCIENTIFIC WRITING

IAIN Pekalongan

SCIENTIFIC WRITING SKILLS IN IMPROVING STUDENT
LITERACY AT IAIN PEKALONGAN

IAIN Pekalongan

COMPARATIVE STUDY IN CREATING RELATIONS TO
CREATE QUALITY & INTEGRITY ORGANIZATIONS

IAIN Pekalongan

NATIONAL EDUCATION DAY CELEBRATION:
EKSPLORATION OF THE NATION’S CULTURE AND
CHARACTER TROUGH MATEMATICAL LITERACY

IAIN Pekalongan

BROTHERHOOD OF IKAHIMATIKA GOES TO CAMPUS

(All speakers required to be connected to the session 10 min before the session starts)
Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics.

10.12.2021 SESSION-2| HALL-1
Turkey Time: 12.00-14.30
Meeting ID: 823 6138 6392 | Passcode: 070707
HEAD OF SESSION: Assoc. Prof. Dr. Caner ÇİÇEKDAĞI
Author

University

Assoc. Prof. Recep DEMIR

Van Yüzüncü Yıl University

Res. Assist. Dr. Mahmut
ÜSTÜN

University of Kafkas

Dr. Abdullah Ömer YAVUZ

Erciyes Üniversitesi

Assist. Prof. Muhammet
KARA
Assoc. Prof. Dr. Caner
ÇİÇEKDAĞI

University of Kafkas
Artvin Çoruh University

Presentation title
POETIC INTERACTION IN THE DIVANS OF SHEIKH
GALIP AND PERTEV
DIDACTIC (TA‘LÎMÎ) POEMS AS AN INSTRUCTIONAL
ELEMENT IN ARABIC LITERATURE
EVALUATION OF ANDALUSIAN ABU BAKR IBNU’LARABĪ’S WORK TITLED AL-AVĀSIM MINA’L-KAVASIM IN
TERMS OF HISTORY OF ISLAMIC SECTS
THE İŠĀRĪ INTERPRETATION OF THE SŪRA AL-TĪN IN
THE CONTEXT OF AQSAMU’L-QUR’AN
“EMOTION-LOGIC” DICHOTOMY IN THE CONTEXT OF
REASONING

(All speakers required to be connected to the session 10 min before the session starts)
Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics.

10.12.2021 SESSION-2 | HALL-2
Turkey Time: 12.00-14.30
Meeting ID: 823 6138 6392 | Passcode: 070707
HEAD OF SESSION: Prof. Dr. Fevzi YILMAZ
Author

University

Presentation title

Konya Technical University

INVESTIGATION OF STRENGTHENING STUDIES
UNDER THE EFFECT OF BENDING TO PREVENT
ADHERENCE DAMAGE IN BEAMS

M’sila University, M’sila,
Algeria
Sunum yaptı

COMBİNED EFFECT OF MARBLE POWDER AND
ADDİTİVE ON THE BEHAVİOR OF CONCRETE
SUBJECTED TO HİGH TEMPERATURES

Prof. Dr. Berrabah Hamza
Madjid

Relizane University, Algeria

COMPARATIVE STUDY OF SOUND WAVE
PROPAGATION IN CARBON NANOTUBES FOR TWO
MATERIALS (AL) AND (NI)

Dr. Serkan ETLİ
Araş. Gör. Emre
ÖĞÜTVEREN

Munzur Üniversitesi

STATISTICAL AND ANALYTICAL COMPARATIVE
EVALUATION OF THE BEHAVIOR OF STEEL TUBES
FILLED WITH CONCRETE UNDER AXIAL LOAD

Selim ÇELİK
Dr. Öğr. Üyesi Ceyhun
AKSOYLU
Prof. Dr. Musa Hakan
ARSLAN
Belouadah Messaouda
Rahmouni Zine El Abidine
Tebbal Nadia

Kadir AYDIN
Hasan Hüseyin ÇOBAN

Prof. Dr. Fevzi YILMAZ
Prof. Dr. İlker Bekir
TOPÇU
Dr. Hasan BAYLAVLI

Ardahan Üniversitesi, Teknik
Bilimler Meslek Yüksek
Okulu, 75002. Ardahan,
Türkiye
Ardahan Üniversitesi,
Mühendislik Fakültesi,
75002. Ardahan, Türkiye
Fatih Sultan Mehmet Vakıf
Üniversitesi
Eskişehir Osmangazi
University
Hitit University

COMPARISON OF MONTHLY AVERAGE ELECTRICAL
ENERGY PRODUCTION FROM HORIZONTAL TYPE
WIND TURBINES IN ARDAHAN PROVINCE AND CILDIR
DISTRICT DEPENDING ON AVERAGE TEMPERATURE,
WIND SPEED AND BLADE DIAMETER
HEAVY METALS, ENVIRONMENTAL POLLUTION AND
HEALTH
PROPERTIES OF POLYPROPYLENE FIBER
REINFORCED SELF-COMPACTING CONCRETE

(All speakers required to be connected to the session 10 min before the session starts)
Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics.

10.12.2021 SESSION-2 | HALL-3
Turkey Time: 12.00-14.30
Meeting ID: 823 6138 6392 | Passcode: 070707
HEAD OF SESSION: Assist. Prof. Dr. Emine Dinçer
Author
Gulucag Giray TEKIN
Dr. Öğr. Üyesi Veysel
ERATİLLA

University

Presentation title

Diyarbakir Oral and Dental
Health Center, Diyarbakir,
Turkey
Batman University Faculty of
Dentistry Prosthetic Dentistry
Batman-Turkey

TREATMENT AND ORAL REHABILITATION OF GINGIVAL
ENLARGEMENT ASSOCIATED WITH AMILODIPINE USE:
A CASE
ANTERIOR POLYETHYLENE FIBER-REINFORCED
ADHESIVE BRIDGE: CASE REPORT

Bülent Kadir Tartuk

Bingöl University

ESTHETIC REHABILITATION WITH THE PORCELAIN
LAMINATE VENEER RESTORATIONS: TWO CASE
REPORT

Dr. Nurcan UNVER

Yedikule Chest Diseases and
Thoracic Surgery Training
and Research Hospital,
Istanbul,Turkey

EVALUATION OF TUMOR BUDDING AND PRESENCE OF
TUMOR CELL ISLET IN SQUAMOUS CELL
CARCINOMAS OF THE LUNG

Assist. Prof. Dr. Emine
Dinçer

Sivas Cumhuriyet University

Zehra Nur KULUÖZTÜRK

Bitlis Eren University

Dr. Öğr. Üye. Arzuhan
ÇETİNDAĞ ÇİLTAŞ

Sivas Cumhuriyet
Üniversitesi

Dr. Kərimova Rəna
Cabbar kızı
Dr.Eyvazov Taryel Əli oğlu
Dr. Karimova Rəna
Cabbar kızı
Shahmammadova Sevinc
Osman kızı
Hasanova Humar Aliövsat
kızı
Yusifova Mətanət Yusif
kızı
P.H. Necefguliyeva

ANTIOXIDANT ACTIVITY OF SOME EDIBLE
MUSHROOMS
A STUDY ON THE SIMULATION OF A SPHERICAL
NaI(Tl) DETECTOR BY FLUKA MONTE CARLO CODE
EFFECTS OF 5HT-3 AND 5HT-7 AGONISTS AND
ANTAGONISTS ON BRAIN TNF ALPHA AND IL1 - BETA
LEVELS IN THE PENTYLENETETRAZOLE-INDUCED
KINDLING MODEL IN RATS

Azerbaycan Tıp Üniversitesi

ETIOLOGY OF LIVER CIROSIS

Azerbaycan Tıp Üniversitesi

MORPHOLOGICAL CHANGES ON HEPATITIS

Azerbaijan Medical
University, Baku, Azerbaijan

OUR EXPERIENCE IN THE SURGICAL TREATMENT OF
STRANGULATED HERNIA
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HEAD OF SESSION: Doç. Dr. Şahin EFİL
Author
Doç. Dr. Adem BAYAR
Abdulbaki PEKEL
Doç. Dr. Adem BAYAR
Abdulbaki PEKEL

University
Amasya Üniversitesi
Amasya Üniversitesi

Doç. Dr. Şahin EFİL

İnönü Üniversitesi

Öğr. Gör. Dr. Remzi
Yıldırım

Manisa Celal Bayar
Üniversitesi

Dr. Yılmaz DEMİR

Kilis Bilim ve Sanat Merkezi

Prof. Dr. Mehmet Nuri
GÖMLEKSİZ
Şule ERDEM
Dr. Elif Aydın
Assist. Prof. Tuba Kaplan
Alptekin

Presentation title
COMMUNICATION PROBLEMS BETWEEN ADVISORSTUDENT IN GRADUATE EDUCATION
PARENTS’ CONCERNS ON OPENING SCHOOLS
DURING THE COVID-19 PANDEMIC PROCESS
EDUCATION AND TRAINING IN THE CONTEXT OF
QUESTION-ANSWER DIALECTICS
QUALITY OF WORK LIFE ACCORDING TO TEACHERS'
OPINIONS
EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN
SECONDARY SCHOOL STUDENTS' ACADEMIC
ACHIEVEMENTS AND ATTITUDES IN SOCIAL STUDY
COURSE

Fırat Üniversitesi

HIGH SCHOOL STUDENTS' ATTITUDES AND OPINIONS
ABOUT GERMAN COURSE

Zonguldak Bülent Ecevit
Unıversity
Kilis 7 Aralik University

TRACES OF TURKISH MYTHOLOGY IN CHILDREN'S
LITERATURE: NUMBERS 3, 7, 40
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HEAD OF SESSION: Assistant Professor K.R.Padma
Author

University

Presentation title

Dr. Kave Koorehpaz
Zahra Mohammadi

Urmia University, Iran
Islamic Azad University of
Kazerun, Iran

SYSTEMIC EFFECTS OF PERIODONTAL DISEASE IN CATS

Andrei, Felicia
Anca Dragomirescu

University of Medicine and
Pharmacy, Romania

EVALUATION OF THE QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH
PSORIASIS DISEASE

Jinnah Sindh Medical
University, Pakistan

COVID 19 VACCINATION: UNIVERSITY STUDENTS
KNOWLEDGE, ATTITUDE AND PERCEPTION TOWARDS
VACCINE EFFICACY AND RELATED HARMS

Saba Zubair
Saba Ajaz Baloch
Huma Ali
Huma Ali
Saba Zubair
Farya Zafar

Jinnah Sindh Medical
University, Pakistan

Eqerem Hasani
Gentian Vyshka

University of Medicine in
Tirana, Albania

Associate Prof. Latifah
Abdul Majid
Assoc. Prof. Nurhidayah
Muhammad Hashim
Assoc.Prof. Salasiah Hanin
Hamjah
Assoc.Prof. Zuliza Mohd
Kusrin
Assoc. Prof. Rafeah Saidon
Norsyamlina Che Abdul
Rahim
Lecturer Nora’inan Bahari

Universiti Kebangsaan
Malaysia, Malaysia
Universiti Teknologi Mara
Malaysia
Ministry of Health Malaysia

Assistant Professor
K.R.Padma
Reader, K.R.Don

Assistant Professor
K.R.Padma
Reader K.R.Don

Elsa Vitale

Despina Pupaki
Svitlana Bachurska

Sri Padmavati Mahila
Visvavidyalayam (Women’s)
University, Tirupati, AP.
Sree Balaji Dental College
Hospital, Pallikaranai,
Chennai
Sri Padmavati Mahila
Visvavidyalayam (Women’s)
University, Tirupati, AP.
Bharath Institute of Higher
Education and Research
(BIHER) Bharath University,
Chennai, Tamil Nadu, India
Mental Health Center
Modugno (Bari), Mental
Health Department, Bari
Health Company, Italy;
Centre of Mental Health,
Modugno, Local Health
Company Bari, Italy
Institute of Biology and
Immunology of Reproduction Bulgarian Academy of

PREVALENCE AND MORTALITY ESTIMATION OF
VENTILATOR-ASSOCIATED PNEUMONIA (VAP) IN ELDERLY
GROUPS: RISK FACTORS AND CLINICAL CONSEQUENCES
OFFERING SUSTAINABILITY TO MEDICAL EMERGENCY
SERVICES IN THE TIDES OF PANDEMICS: ENOUGH IS
NEVER ENOUGH

WET-NURSING PRACTICE IN THE MALAY SOCIETY
ACCORDING TO ISLAMIC PERSPECTIVE

DIVERSE MEDICINAL PROPERTIES OF PLANT EMILIA
SONCHIFOLIA (LINN.) DC.

ECO-FRIENDLY AND BIODEGRADABLE BANDAGES MADE
WITH JACKFRUIT WASTE

GENDER GAP İN MİNDFULNESS ASSESSMENT AMONG
ITALİAN NURSES

PROTEIN EXPRESSION OF KISS1 AND ER IN INVASIVE
BREAST CARCINOMAS

Dessislava Ankova
Pavel Rashev

Biljana Ilkovska
Bisera Kotevska Trifunova
Ana Naseva

Sciences
Oncology Hospital - Sofia,
Clinic of Pathology
Public Health Organization
Clinical hospital‘’Dr.
TrifunPanovski’’ – Bitola,
North Macedonia
‘’Tokuda Hospital’’ – Sofia,
Bulgaria
Public Health Organization
Clinical hospital‘’Dr.
TrifunPanovski’’ – Bitola,
North Macedonia

IL-6 LEVELS IN PATIENTS WITH COVID 19 IN CLINICAL
HOSPITAL BITOLA
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Author
Zainal Muttaqin
Mustaqim Nurul Huda
Anis Wahdati
Adam Kharisma Putra
Khusnul Marom
Rohmah
Hendri Hermawan
ADİNUGRAHA
Mochamad Yusuf
M. Fathrezza Imani
Rosita Dwi Rizkiana
Hendri Hermawan
Adinugraha
Nur Khodirotul Jannah
Asih Maisaroh
Hendri Hermawan
ADİNUGRAHA
R. Nia Marotina
AM. Muh. Khafidz
Ma’shum
Hendri Hermawan
Adinugraha
Farah Fadillah SYAUFII
Anis WAHDATİ
Adi Abdullah MUSLIM
Nur Hidayah
AM Hafidz Ma’shum
Hendri Hermawan
Adinugraha
Khairul Anwar

University

Presentation title

IAIN Pekalongan,Department
Of Islamic Economics

TRIPLE HELIX IN DEVELOPING THE CREATIVE
ECONOMY

IAIN Pekalongan, Faculty of
Islamic Economics and
Business

BEHAVIOR OF ONLINE SHOP NON FOOD BUSINESSES
IN ISLAMIC BUSINESS ETHICS PERSPECTIVE (CASE
STUDY IN BATANG DISTRICT)

IAIN Pekalongan,
Pekalongan, Indonesian

'SBM2 (SHARIA BANKING MARKETING MEDIA)'':
INNOVATION OF ANDROID-BASED SHARIA BANKING
PLATFORM TO OPTIMIZE EDUCATION AND
MARKETING IN THE SOCIETY ERA 5.0

IAIN Pekalongan, Faculty of
Islamic Economics and
Business
IAIN Pekalongan, Faculty of
Islamic Economics and
Business

ANALYSIS OF PURCHASE FACTORS, PULL FACTORS,
AND ISLAMIC ATTRIBUTES IN MUSLIM TOURISTS
VISITING THE CITY OF PEKALONGAN
ABCDE STRATEGIES TO INCREASE ONLINE RESELLER
AND DROPSHIPER ANIMO

IAIN Pekalongan,
Pekalongan, Indonesian

COMPARISON OF REPUTATION OF STATE-OWN BANK
IN INDONESIA

IAIN Pekalongan,
Pekalongan, Indonesian

CREATIVE ECONOMICS SUB SECTOR: HALAL FOOD IN
THE 4.0 INDUSTRIAL REVOLUTION ERA

IAIN Pekalongan,
Pekalongan, Indonesian

UTILIZATION OF ADVANCES IN TECHNOLOGY AND
INFORMATION IN FINANCING INSTITUTIONS (LEASING)
PT. Adira Dinamika Multi Finance

IAIN Pekalongan,
Pekalongan, Indonesian

OPTIMIZING THE ROLE OF ZAKAT, INFAK, SEDEKAH IN
THE COVID-19 PANDEMIC (Case Study of LAZIS Central
Java Pekalongan Branch)
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Author

University

Dr. Öğr. Üyesi Engin
ÖZDEMİR

İnönü Üniversitesi

Assoc. Prof. Dr. Yaser
AÇIKBAŞ

Usak University

Assoc. Prof. Dr. Yaser
AÇIKBAŞ

Usak University

Dr. Öğr. Üyesi Güventürk
UĞURLU

Kafkas Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Güventürk
UĞURLU

Kafkas Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Gurbet
ÖRÇEN

Dicle Üniversitesi

F.Z.Mecheri
Jamal KARMOUA
Béla KOVÁCS

Laboratoire Énergétique,
Mécanique et Ingénieries,
Université M'Hamed
BOUGARA. Algeria
University of Miskolc,
Hungary

Presentation title
INVESTIGATION OF RELATIONSHIP BETWEEN
FRACTURE NOISE LEVEL AND PHYSICO-MECHANICAL
PROPERTIES OF ROCKS
INVESTIGATION OF THE PILLAR[5]ARENE-BASED
NANO THIN FILMS ON MASS SENSITIVE CHEMICAL
SENSOR APPLICATIONS
POLYMERIC/MONOMERIC LANGMUIR BLODGETT
NANO THIN FILMS: PREPARATION,
CHARACTERIZATION AND GAS SENSING
APPLICATIONS
INVESTIGATION OF THE MOLECULAR STRUCTURE,
CONFORMATION AND VIBRATION FREQUENCY
ANALYSIS OF 5-CYANO-3-HYDROXITIOPHENE
MOLECULE BY DFT AND HF METHODS
INVESTIGATION OF THE MOLECULAR STRUCTURE,
CONFORMATION AND VIBRATION FREQUENCY
ANALYSIS OF PYRIDINYL-2-METHYLENE-4AMINOBENZOIC ACID MOLECULE WITH DENSITY
FUNCTIONAL THEORY
THE EFFECT OF TEMPERATURE ON THE MECHANICAL
BEHAVIOR OF REPAIRED COMPOSITES
CFD SIMULATION OF ABRASIVE WATER JET FOR
DIFFERENT TAPER INLET ANGLES
INTELLIGENT CONTROL SYSTEM TO IDENTIFICATION
WELDING TRACKS DEALING WITH SEAM TEACHING
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Author

University

Presentation title

Houssem Eddine Kadem
Mosbahi Salim

University of Ferhat Abbas
Sétif, Algeria
Mohammed First University,
Morocco
Mohammed First University,
Morocco
Mohammed First University,
Morocco
Azerbaijan State Pedagogical
University
Kurttepe Şehit Ali Öztaş
Vocational and Technical
Anatolian High School,
Adana, Turkey
Adana Alparslan Türkeş
Science and Technology
University, Turkey

STUDY OF THE EXISTENCE OF A GLOBAL SOLUTION
FOR A GENERIC REACTION DIFFUSION SYSTEM
ON THE CAPITULATION PROBLEM OF SOME NUMBER
FIELDS

FOUAD ELMOUHIB
Jakhrouti Mohamed
Abderrahim El Moussaouy
M'Hammed Ziane
Assoc. Prof. Dr. Gamidov
Elshad

Ercan ZENGİN
Hasan YILDIZHAN

MURAT ERDOĞAN
Prof. Dr. CENAP DUYAR

Ondokuz Mayıs University

Merve SÖYLEMEZ
Fikri GÖKPINAR

Gazi University

Assoc. Prof. Zehra
YÜCEDAĞ
Assoc. Prof. Zehra
YÜCEDAĞ

Dicle University
Dicle University

ON SOME S − T POLYA NUMBER FIELDS
T-WEAKLY HOPFIAN MODULES
BOUNDARY VALUE PROBLEM FOR SECOND ORDER
OPERATOR-DIFFERENTIAL EQUATIONS

THE LABOR MARKET FOR PVT SYSTEMS FOR TURKEY

ON SOME INFINITE MATRICES OF BINOMIAL TYPE AND
THEIR GENERATING FUNCTIONS
TESTING EQUALITY OF K-GROUP MEAN VECTORS
UNDER HETEROGENEITY OF VARIANCE-COVARIANCE
MATRICES
EXISTENCE OF SOLUTIONS FOR STEKLOV
BOUNDARY PROBLEM
EXISTENCE OF WEAK SOLUTION FOR A ELLIPTIC
PROBLEM WITH NONLINEAR BOUNDARY CONDITIONS
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Author
Yousra Elhawary
Prof. Dr. Tülin ATAN
Bahadır Kaan KOLA
Dr. Öğr. Üyesi Şaban
ÜNVER
Prof. Dr. Tülin ATAN
Asst. Prof. Dr. Abdullah
ALTUNHAN
Asst. Prof Dr. Ramazan
BAYER
Asst. Prof. Dr. Kemal
KURAK
Dr. Öğr. Üyesi Nuriye
Şeyma KARA

University

Presentation title

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

A HOLISTIC UNDERSTANDING OF ATHLETIC
PERFORMANCE

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN
LEG STRENGTH AND AGILITY PERFORMANCE OF
BADMINTON PLAYERS

Mardin Artuklu University
Malatya Turgut Özal
University
Çanakkale Onsekiz Mart
University

ACUTE EFFECT OF TURKISH COFFEE CONSUMPTION
ON SPEED AND AGILITY PARAMETERS

Hatay Mustafa Kemal
University

Volkan FİLİZ
Okan KARAKÜTÜK
Murat ÜSTÜN

Hitit Üniversitesi

Okan KARAKÜTÜK
Volkan FİLİZ
Murat ÜSTÜN

Hitit Üniversitesi

Sibel ORHAN
Muhammet GÜMÜŞ

Namık Kemal Üniversitesi
Cumhuriyet Üniversitesi

THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION
AND LONELINESS IN SPORTS SCIENCES STUDENTS
4. SINIF BEDEN EĞİTİMİ VE OYUN DERSİ İLE 5. SINIF
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİ PSİKOMOTOR
KAZANIMLARININ HAZIRBULUNUŞLUK AÇISINDAN
KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLENDİRİLMESİ
4. SINIF VE 5. SINIF BEDEN EĞİTİMİ DERSİ BİLİŞSEL
KAZANIMLARININ HAZIRBULUNUŞLUK AÇISINDAN
KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLENDİRİLMESİ
PATIENT EDUCATION AND HEALTH IMPROVEMENT:
CLINICAL HEALTH IMPROVEMENT- CONCEPTUAL
CONNECTION
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HEAD OF SESSION: Prof. Dr. Füsun ERDURAN NEMUTLU
Author

University

Presentation title

Merve DENİZ
Dr. Öğretim Üyesi Nur
UMAR
Prof. Dr. Füsun ERDURAN
NEMUTLU
Gonca NURDUHAN
Prof. Dr. Füsun ERDURAN
NEMUTLU
Necle Ece ÖNCÜL
Dr. Öğrt. Üyesi Mustafa
GÜLEN
Y.L. Öğr. Sümeyye Savaş
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Salih
Günaydın

Eskişehir Teknik Üniversitesi
Adana Alpaslan Türkeş Bilim
ve Teknoloji Üniversitesi

KENTSEL BELLEKTE KIRILMALAR: TARSUS
ŞADIRVANLI HAN ÖRNEĞİ

Çanakkale Onsekiz Mart
University

EXAMINATION OF ÇANAKKALE CITY BATTLEFIELDS IN
TERMS OF SPATIAL MEMORY

Çanakkale Onsekiz Mart
University

REFLECTIONS OF COVID-19 PANDEMIC ON PLANTING
DESIGN EDUCATION

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

AN EVALUATION ON TEMPORARY AND PERMANENT
SHELTER AREAS AFTER VAN EARTHQUAKE

Dicle Üniversitesi
İnönü Üniversitesi

MORPHOLOGICAL EXAMINATION OF TRADITIONAL
MIDYAT HOUSES
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Author

University

Presentation title

S.Z.J. Zaidi
M.H.Nazir
M.Raza
S. Hassan
M.S. Aslam
C. Harito

University of the Punjab,
Pakistan
University of Southampton,
United Kingdom
University of South wales
United Kingdom
Bina
Nusantara University,
Indonesia

GRAPHENE A NANOMATERIAL FOR ANTICANCER
DRUG DELIVERY

M. Alouhmy
R. Moubah
G. Alouhmy
M. Abid
H. Lassri

Hassan II University of
Casablanca, Morocco

MAGNETIC AND MAGNETOCALORIC PROPERTIES OF
AMORPHOUS FE 93 ZR 7 FILMS: EFFECT OF
HYDROGEN IMPLANTATION

Assist. Prof. Sarla Kumari
Assot. Pfof. Chandra
Mohan

S.P.C. Government College,
India
K.R. Mangalam University
Gurgaon, India

STUDY THE CORRELATİON BETWEEN METAL
CONCENTRATİONS İN THE ENVİRONMENT AND
ACCUMULATİON BY YEAST

Kratbi Fouad
Ammi Yamina
Hanini Salah

University of Médéa, Algeria

COMPARATIVE STUDY OF PREDICTING THE PASSAGE
OF ORGANIC COMPOUNDS THROUGH MEMBRANES
USING THE ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS AND
MULTIPLE LINEAR REGRESSIONS

Chaima Ouled amor
Kais Elghniji
Clarence Charnay
Elimame Elaloui

Department of chemistry,
Faculty of sciences of Gafsa,
Tunisia
Institut
Charles Gerhardt de
Montpellier Equipe IMNO,
France

FACILE SYNTHESIS AND SPECTRAL INVESTIGATION
THERMALLY STABLE TIO 2 -SM NANOPARTICAL
POWDERS WITH HIGHLY VISIBLE LIGHT ACTIVITY

University of Maiduguri,
University of Veterinary and
Animal, Pakistan
Federal University of
Agriculture, Nigeria,
Pakistan, India

MODULATORS FOR THz

Institute of Biophysics and
Biomedical Engineering,
Bulgarian Academy of
Sciences

PROBIOTICS APPLIED IN CARP AQUACULTURE

Usman Garba Kurmi
Adina Zahir
Abbas Musa
Adesanya Deborah
Iyadunni
Usman Audu Tomsu
Parth K. Patel
Prosper Obed
Chukwuemeka
Kapka Mancheva
Svetla Danova
Neli Vilhelmova-Ilieva
Lora Simeonova
Lili Dobreva
Georgi Atanasov
Ibrahim A.K

Bayero University Kano
Nigeria

Khaled Athmani
Abdelmalek Hasseine

Laboratory LAR-GHYDE,
University of Biskra, Algeria

EVALUATION OF ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF FE(II)
AND NI(II) COMPLEXES WITH SCHIFF BASE; N-2HYDROXY-1-NATHALIDENE-P-METHOXYANILINE
SOLUTION OF TWO-COMPONENT POPULATION
BALANCE EQUATION FOR SIMULTANEOUS GROWTH

Dr. Shalini Jaiswal
Dr. Preeti Singh Bahadur

Department of Chemical
Engineering, University of
Biskra, Algeria
Amity University, Greater
Noida Campus, (India)

AND AGGREGATION BY ADOMIAN DECOMPOSITION
METHOD
SOLID WASTE MANAGEMENT IN INDIA
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Author
Dina WULANDARİ
Anis CHARİSA
Firman Happy
AM. Muh. Khafidz
Ma’shum
Hendri Hermawan
Adinugraha
Fitri Mukarromah
Hendri Hermawan
Adinugraha
Fitri Mukarromah
Hendri Hermawan
ADİNUGRAHA
Shafinatun NISA
Hendri Hermawan
ADİNUGRAHA

University

Presentation title

Postgraduate of IAIN
Pekalongan, Indonesia

MUSTAHIK EMPOWERMENT STRATEGY THROUGH
ZAKAT, INFAQ, AND SHADAQAH FUNDS (CASE STUDY
OF LAZISNU, LIMPUNG DISTRICT, BATANG REGENCY)

Postgraduate of IAIN
Pekalongan, Indonesia

'SBM2 (SHARIA BANKING MARKETING MEDIA)'': WAQAF
INFORMATION TECHNOLOGY AND SYSTEMS (CASE
STUDY BWI WEBSITE)

IAIN Pekalongan, FEBI,
Department, Education,
Pekalongan, Indonesia
IAIN Pekalongan, Faculty of
Islamic Economics and
Business, Department of
Islamic Economics
IAIN Pekalongan, Faculty of
Islamic Economics and
Business, Department of
Islamic Economics

Sri Wigiyanti
Mutia Larasati

Perbankan Syariah, Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam

Rizky ANDREAN
Hendri Hermawan
ADINUGRAHA
Hidayatul SIBYANI
Hendri Hermawan
ADİNUGRAHA

IAIN Pekalongan, Faculty of
Islamic Economics and
Business
IAIN Pekalongan, Faculty of
Islamic Economics and
Business
Postgraduate of IAIN
Pekalongan, Department of
Islamic Economics

Novalini Jailani

ECONOMIC DIVERSIFICATION AS A BRIDGE TO FACE
PANDEMIC ECONOMIC SHAKES
CAPABLE HUMAN RESOURCES TOWARDS
MULTIDIMENSIONAL DEVELOPMENT

MONETARY POLICY INSTRUMENTS
“THE ROLE OF INSTANT RED GINGER IN IMPROVING
THE COMMUNITY'S ECONOMY IN THE PANDEMIC
COVID-19”
CORPORATE COMMUNICATION AND FINANCIAL
PUBLIC RELATIONS
BUYING DAN SELLING CONTRACTS IN THE SHOPEE
MARKETPLACE IN TERMS OF MURABAHAH, SALAM,
AND ISTISNA’ CONTRACTS
SHARIA BANKING AND SMALL MEDIUM MICRO
ENTERPRISES DURING COVID-19 PANDEMIC
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HEAD OF SESSION: Dr. Meral BÜYÜKKURU
Author

University

Presentation title

Arş. Gör. Dr. Meral
BÜYÜKKURU
Dr. Öğr. Üyesi Halil
HADİMLİ
Prof. Dr. Cemali SARI
Musa YÜKSEL
Mehmet KASAP
Bahar ÇOLAK
Ahmet BÜYÜKŞALVARCI

Nevşehir Hacı Bektaş Veli
Üniversitesi

THE EFFECT OF THE COVID 19 PROCESS ON THE
CAREER PLAN OF TOURIST GUIDING STUDENTS

Akdeniz Üniversitesi

EVALUATION OF SİİRT LOCAL EATING AND DRINKING
CULTURE IN TERMS OF THE POTENTIAL FOR
ALTERNATIVE TOURİSM

Necmettin Erbakan
Üniversitesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi

THE IMPORTANCE OF CHILD-FRIENDLY HOTELS FOR
CHILD HEALTH

Mehmet KASAP
Ahmet BÜYÜKŞALVARCI

Necmettin Erbakan
Üniversitesi

Mustafa YÜCEL
Işıl ARIKAN SALTIK

Muğla Sıtkı Koçman
Üniversitesi

Işıl ARIKAN SALTIK
Mustafa YÜCEL

Muğla Sıtkı Koçman
Üniversitesi

PhD candidate. Karim
HUSEYN-ZADA
Dr. Öğr. Üyesi Yusuf
OKŞAR

Baku State University,
Faculty of Geography,
Tourism and Hotel
Hatay Mustafa Kemal
University

EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE
PERCEPTIONS OF INCLUSIVE LEADERSHIP AND
ORGANIZATIONAL COMMITMENT OF HOTEL
MANAGEMENT EMPLOYEES
LOCAL PEOPLE’S PERCEPTIONS OF FILM TOURISM
IMPACTS IN AN EMERGING FILM TOURISM
DESTINATION
INDUSTRIAL HERITAGE TOURISM: CASE OF AN
AIRPLANE WHICH CONVERTED INTO RESTAURANT IN
MUĞLA
RISK MANAGEMENT PROBLEMS IN TOURISM AND
HOTEL INDUSTRY
NEBEVİ KARAKTERİN İNŞASI AÇISINDAN VAHİY
ÖNCESİ SÜRECİN TAHLİLİ
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M. Aydın AKBUDAK
Ertuğrul FİLİZ

Akdeniz Üniversitesi
Düzce Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet ÖZ

Bursa Uludağ Üniversitesi

Emrah KAYA
Sevil Nihan KAYA
Kübra YILDIZ
M. Aydın AKBUDAK
Kübra BUDAK
M. Aydın AKBUDAK
Şeyma Nur ERDEĞER
ÇOLAK
M. Aydın AKBUDAK
Emine Yurteri
Aysel Özcan
Fatih Seyis
Emine Yurteri
Haydar Küplemez
Aysel Özcan
Fatih Seyis

Ministry of National
Education- Ankara Fine Arts
High School
Ahmet Yesevi Secondary
School
Akdeniz University
Akdeniz University
Akdeniz University

Presentation title
DETERMINATION OF TRANSCRIPTOMIC
MODIFICATIONS USING RNASEQ ANALYSES IN
Brachypodium distachyon FOLLOWING CADMIUM (Cd)
AND SELENIUM (Se) APPLICATIONS
THE EFFECTS ON SEED YIELD AND SOME YIELD
CHARACTERISTICS OF SOYBEAN OF BORON GIVEN IN
THE DIFFERENT DOSE AND DIFFERENT APPLICATION
METHODS
MUSICAL ANALYSIS OF MARDIN TURKUS AND MARDIN
FOLK INSTRUMENTS
MARRIAGE TRADITION IN BULANCAK REGION
TARGETİNG ATVAR2 GENE USİNG THE TALEN SYSTEM
Saccharomyces cerevisiae BY4741 IRKININ GELİŞİMİNİ
DURDURAN SELENYUM DOZUNUN BELİRLENMESİ
Saccharomyces cerevisiae BY4741 IRKININ GELİŞİMİNİ
DURDURAN NaCl ve SORBİTOL DOZLARININ
BELİRLENMESİ

Recep Tayyip Erdoğan
Üniversitesi

EFFECT OF ORGANIC FERTILIZERS ON TEA (CAMELLIA
SINENSIS O. KUNTZE) YIELD

Recep Tayyip Erdoğan
Üniversitesi

DEVELOPMENT OF WHITE FLOWERING LEAFY KALE
(BRASSICA OLERACEA CONV. ACEPHALA L.)
GENOTYPES WITH EDIBLE OIL QUALITY

Mevlüde Alev ATEŞ
Seher KARAMAN ERKUL

Kırşehir Ahi Evran University

Doç. Dr. Ali TURAN

Giresun Üniversitesi

USİNG ITS2 SECONDARY STRUCTURE FORM TO
EVALUATE GENETİC DİFFERENCES OF LATHYRUS L.
GENUS FROM MİDDLE ANATOLİA OF TURKEY
EFFECT OF STORAGE CONDITION ON FATTY ACIDS
PROFILES OF HAZELNUT
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Uzm.Dr. Çağrı MUTAF
Arş.Gör.Dr. Eren HÜZMELİ
Arş.Gör.Dr. Sercan
AÇIKBAŞ
Assoc. Prof. Mumin Alper
Erdogan
MD, Arife Erdogan
Assoc. Prof. Oytun Erbas
Prof. Dr. Halil Dönmez
Dr. Öğr. Üyesi İzzet
Ökçesiz
Halide TEMELCİ
Prof. Dr. Aynur Emine
ÇİÇEKCİBAŞI
Dr. Öğr. Üyesi Gülay
AÇAR
Op. Dr. Mazlum YAVAŞ

University
Altınbaş Üniversitesi,
SHMYO
Sivas Numune Hospital,
Sivas, Turkey
Recep Tayyip Erdoğan
Üniversitesi, Eğitim ve
Araştırma Hastanesi

Presentation title
INVESTIGATION of FABP2(Rs1799883) GENE in TERMS
of BMI, AGE, GLUCOSEe and HbA 1C PARAMETERS in
DIABETIC OBESE and NON-DIABETIC OBESE PATIENTS
EVALUATION OF BLOOD AND BLOOD PRODUCT USE
DURING COVID-19 INFECTION
A CASE OF SPONTANEOUS LIVER RUPTURE DUE TO
WARFARIN OVERDOSE WITH MORTALITY

Harran Üniversitesi

PERIORBITAL FOREIGN BODY (BULLET): A CASE
REPORT

Izmir Katip Celebi University
Izmir Bakırcay University
Istanbul Bilim University

EFFECTS OF DICLOFENAC SODIUM ON SEIZURE
ACTIVITY IN RATS WITH PENTYLENETETRAZOLEINDUCED CONVULSIONS

Erciyes University

COMPUTERIZED TOMOGRAPHY GUIDED
INTRATHECAL NUSINERSEN TREATMENT IN
PEDIATRIC SPINAL MUSCULAR ATROPHIA PATIENTS

Necmettin Erbakan
Üniversitesi

MORPHOMETRIC ANALYSIS OF HUMAN SCAPULA AND
ITS CLINICAL SIGNIFICANCE

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma
Hastanesi

MANAGEMENT OF A DEVELOPING CASE OF BURIED
BUMPER SYNDROME
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Dr. Yasin ÖZTÜRK

Tokat Gaziosmanpaşa
Üniversitesi

Doç. Dr. A. Aslı Bilgin

Cukurova Üniversitesi

Öğr. Gör. Dr. Anıl Çağlar
ERKAN

Burdur Mehmet Akif Ersoy
University
Malatya Turgut Özal
Üniversitesi
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Kutahya Dumlupinar
University
Kutahya Dumlupinar
University

IS TURKEY IMPRESSED ON ITS OWN COASTS IN THE
EASTERN MEDITERRANEAN?
THE IMPACT OF EUROPEANIZATION ON TURKEY’S
ASYLUM LAW AND POLICY
THE IMPORTANCE OF STRATEGIC HUMAN
RESOURCES PLANNING AND HYBRID FACTORS
EVALUATION OF THE ADMINISTRATIVE AND FINANCIAL
AUTHORITY OF LOCAL GOVERNMENTS WITHIN THE
FRAMEWORK OF TURKEY'S UNITER STRUCTURE
STATUS QUO EVALUATIONS: A MULTI-DIMENSIONAL
FRAMEWORK
GLOBAL DEFENDERS’ POLICY OPTIONS WHEN FACED
WITH GLOBAL CHALLENGERS: THE US-CHINA CASE
TURKEY IN MIGRATION STUDIES: AN EVALUATION OF
ACADEMIC LITERATURE
INNOVATIONS IN DEPRECIATION APPLICATION AND
EFFECT ON APPLICATION
POPÜLER KÜLTÜR ÜZERİNDEN DIŞ POLİTİKA
OKUMASI: KAHVE ENDÜSTRİSİ

Doç. Dr. Vedat YILMAZ
Servet YİĞİT
Res. Assist. Dr. Volkan
KALENDER
Res. Assist. Dr. Volkan
KALENDER
Dr. Öğr. Üyesi Nermin
Aydemir
Dr. Öğr. Üyesi Erkan
UZUN
Dr. Arda ERCAN

Antalya Bilim Üniversitesi
Şırnak Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
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Dr. Chandrasekharan
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University
Bulacan State University,
Philippines
University in Kragujevac,
Jagodina, Serbia
Universidad de Zaragoza,
Spain
Institute of Advanced Study
in Education Thrissur, Kerala,
India

Presentation title
SHAPING THE ENVIRONMENTAL EDUCATION IN
SCHOOL: BASIS FOR ENHANCING EXTENSION
SERVICES TO COASTAL COMMUNITY
THE ROLE OF PARENTS IN THE DEVELOPMENT OF
EMPATHY IN CHILDREN AND YOUNG PEOPLE
SITUATED LEARNING IN THE MUSICAL TRAINING OF
THE TEACHER OF EARLY CHILDHOOD EDUCATION
COLOUR PREJUDİCE 100 YEARS AGO AND NOW- A
STUDY

Nouria MESSAOUDI

Teacher Training School,
Mostaganem-Algeria

THE EFFİCACY OF GOOGLE CLASSROOM AS AN
EDUATİONAL TOOL FOR TEACHİNG ENGLİSH AT THE
TEACHER TRAİNİNG SCHOOL OF MOSTAGANEMALGERİA

Abed HAMADOUCH
Khadidja BOUDOUR

Abd Elhamid Ibn BadisMostaganem University,
Algeria

THE ASSESSMENT OF LEARNERS’ INTERCULTURAL
COMPETENCE İN EFL CLASSROOMS

Zahidah Dahalan
Zuliza Mohd Kusrin
Wafaa’ Yusof

Universiti Kebangsaan
Malaysia, Malaysia

Abdul-Rahman Balogun
Muhammed-Shittu

Khazar University, Azerbaijan

Allen Jaffery
Rahul TS
Ravi Shankar S
Goutham E
Dr. Sagaya Aurelia

CHRIST (Deemed to be
University), Bangalore, India

Jelena Maksimović
Marija D. Đorđević

Department of Pedagogy,
Serbia

Latifah Abdul Majid
Nurul Suhaida Ibrahim

National University of
Malaysia

Soulichanh
Luangsombath
Daovy Pongpanya
Phonesouda Vongthong
Thiphachanh
Nouthaphone
Bounmy Phalychan
Sitsanou Phouthavong
Bounsong Sorkermany
Somphien Mahaphom

Naxaythong Education and
Sports Office
Champasack University
University of health sciences
Savannakhet University

PEOPLE WITH AUTISM AND THE PROPENSITY FOR
LAW-BREAKING: A SPECIAL EDUCATION TEACHERS’
PERSPECTIVE
ACADEMIC INTEGRITY: ADDRESSING THE EXISTENCE
OF ACADEMIC DISHONESTY AND INSTITUTIONAL
CREDIBILITY
LOGICIAN
THE IMPORTANCE OF ACTION RESEARCH FOR THE
IMPROVEMENT OF WORKSHOPS AND THE
DEVELOPMENT OF NON-VIOLENT COMMUNICATION
OVERVIEWS OF THE SCHOLARS’ ON PERIOD
POVERTY ISSUES IN MALAYSIA: A PRELIMINARY
STUDY

CHALLENGES OF INTEGRATING GOOGLE APPS IN
TEACHING AND LEARNING IN NAXAYTHONG UPPER
SECONDARY SCHOOL, VIENTIANE CAPITAL, LAOS
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Mr. Muhammad Nasir
Dr. Nurnadiah Zamri

Mehsin Jabel Atteya
Shiva Eshaghi
Dr Gopi Prasad

University
Vijayanagara Sri
Krishnadevaraya University,
Bellary, India
Vijayanagara Sri
Krishnadevaraya University,
Bellary, India
Vijayanagara Sri
Krishnadevaraya University,
Bellary 583105, India
Faculty of Informatics and
Computing, University Sultan
Zainal Abidin (Kampus Gong
Badak), Kuala Terengganu,
Terengganu 21300, Malaysia
NUTECH School of Applied
Science and Humanities,
National University of
Technology, Islamabad
44000, Pakistan
Al-Mustansiriyah University,
Baghdad, Iraq
Shahrekord University,
P.O.Box 115, Shahrekord,
Iran
HNB Garhwal University,
Srinagar Garhwal, India

Abul Basar

Glocal University, India

Tikialine Belgacem
Abdelkarim Kelleche
Tedjani Hadj Ammar
Mohamed HOUASNI1
Salah ZITOUNI

University of El-Oued,
Université Djilali Bounâama,
Route Algeria
Université Djilali Bounâama,
Route Algeria

Presentation title
3-D MHD FLOW OF NON-NEWTONIAN HYBRID
NANOLIQUID ABOVE A STRETCHING SURFACE
IMPACT OF THERMAL RADIATION ON MHD FLOW OF
HYBRID NANOFLUID OVER A STRETCHING SURFACE
DUAL SOLUTIONS FOR THE UNSTEADY FLOW OF MHD
HYBRID NANOFLUID OVER A FLAT/SLANDERING
SURFACE

MATHEMATICAL ANALYSIS OF RATE TYPE NANOFLUID
WITH STRETCHING BOUNDARY

MEASURES OF SIMILARITY AMONG IMAGES VIA RING
THEORY
MITTAG-LEFFLER STABILITY OF FRACTIONAL-ORDER
SYSTEMS
FIXED POINTS OF SUZUKI CONTRACTIVE MAPPINGS
IN RELATIONAL METRIC SPACES
THE VEDAS AS THE ORIGINAL HINDU SOURCE OF
BASIC INDIAN KNOWLEDGE SYSTEM IN
MATHEMATICAL SCIENCES
BOUNDARY STABILITY FOR A NONLINEAR AXIALLY
MOVING STRING WITH GENERAL RELAXATION
FUNCTIONS
EXPONENTIAL DECAY OF A THERMOELASTIC POROUS
SYSTEM WITH CONSTANT DELAY
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Presentation title

Öğr. Gör. EDA CERİT

Karamanoğlu Mehmetbey
Üniversitesi

Dr. Arş. Gör. Merve
DUYDU

Cumhuriyet Üniversitesi

Öğr. Gör. Hatice
BOYACIOĞLU

Maltepe Üniversitesi

UTULIZATION OF TYPOGRAPHY AT NEWSPAPER
HEADLINES PAGES
AN EVALUATION ON CULTURAL IDENTITY CONCERNS
IN CONTEMPORARY ARTWORKS “ŞİRİN NEŞAT”
CEKET VE PANTOLON KALIPLARINDA SORUN
YAŞAYAN HAZIR GİYİM ÜRETİMİ YAPAN İŞLETMELERİN
KARŞILAŞTIKLARI PROBLEMLER

Melis BAYAT
Doç.Dr. Ayşe Nuriye
İŞGÖREN
Selay GÜLEÇ URFALI

Talu Tasarım Merkezi, Talu
Tekstil
Marmara Üniversitesi
TBMYO
Talu Tasarım Merkezi
Direktörü, Talu Tekstil

Tuğba Kahyeoğlu
Doç. Dr. Ebru Çoruh

Gaziantep Üniversitesi

Lect. Zehra Kurtul

Maltepe Üniversitesi

Öğr.Gör.Dr. Demet ÖZNAZ
Doç.Dr.Nuriye İŞGÖREN
Dr.Öğr.Üyesi Çimen
BAYBURTLU
Dr.Öğr.Üyesi Gülhan Acar
BÜYÜKPEHLİVAN

Marmara University

Assoc. Prof. Filiz
ADIGÜZEL

Dokuz Eylül Üniversitesi

Olympus G., EJUE
Jimmy, AKOH

University of Abuja, Abuja

SKIN-FRIENDLY CLOTHES WITH SUSTAINABLE NEW
GENERATION FIBERS
ANADOLU KİLİM MOTİFLERİNİN MİNİMAL TARZDA
DİJİTAL BASKI TEKNİĞİYLE GİYSİ TASARIMINA
UYGULANMASI
THE FUNCTIONING OF THE R&D CENTER IN THE
TEXTILE INDUSTRY AND ITS EVALUATION IN TERMS
OF THE INDUSTRY: KIPAŞ HOLDING TEXTILE EXAMPLE
18th and 19th CENTURY THE EVALUATION OF
WOMEN'S CLOTHING IN THE OTTOMAN PERIOD WITH
EXAMPLES FROM THE PERIOD TABLES IN TERMS OF
CLOTHING ARTS
THE MINIATURE PAINTINGS ATTRIBUTED TO MAHMUD
MUZEHHIB FROM THE REIGN OF UZBEK KHANATE
(1500-1599)
THE STRAIGHT-TAKE METHOD AND ITS
IMPROVISATORY POSSIBILITIES IN DECONSTRUCTING
THE LOGIC OF SCENE-TO-SCENE CHANGE IN THE
PERFORMANCE OF SHAKESPEARE’S MACBETH ON
THE NIGERIAN STAGE
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Dr. Ufuk YILMAZ

Kahramanmaraş Sütçü İmam
University

VISIBLE CONTAMINATION ANALYSIS IN RECYCLED
OFFICE PAPERS

Mersin Üniversitesi

DECOLORIZATION OF LANDFILL LEACHATE BY USING
WASTE MUSSEL SHELLS

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi

VAN GÖLÜ HAVZASI’NDA EVSEL ATIKLARIN YARATTIĞI
ÇEVRE SORUNLARI

Kocaeli University, Turkey

SONOCHEMICAL OXIDATION OF LINEAR ALKYL
BENZENE SULFONIC ACID IN AQUEOUS SOLUTION

Mersin University,
Engineering Faculty
Hellenic Mediterranean
University, Crete, Greece

INVESTIGATION OF THE VIABILITY OF BIOCHARDOPED HYDROGELS IN THE FIGHT AGAINST
DROUGHT

LIT Laboratory, Transport
Engineering Department,
University of Constantine -1

REDUCING URBAN CONGESTION TO PROTECT THE
ENVIRONNEMENT FROM AIR POLLUTION AND NOISE

University Cadi Ayyad,
Faculty of Lettres and
Human, Geography,
MARRAKECH, MOROCCO

INTERNATIONAL MIGRATION IN KELAA -SRAGHNA
PROVINCE(MOROCCO): ITS DETERMINANTS AND
CHARACTERISTICS

Prof. Dr. Yağmur UYSAL
Buşra Nur ÇİFTCİ
Asst. Prof. Zeynep
Görkem DOĞAROĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Rıfkı
SINDIR
Prof. Dr. Orhan DENİZ
Prof. Dr. Ayla ARSLAN
Öğr. Gör. Dr. Melike
İŞGÖREN
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep
Görkem DOĞAROĞLU
Prof. Dr. Yağmur UYSAL
Dr. Öğr. Üyesi Dimitrios
KALDERIS
Djekrif Fatma Zohra
Bouyaya Linda
Romaissa Bendekiche
Chaib Rachid
RHITA ELMEZOUARI
ELGLAOUI
LAKHLAKH RACHIDA
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Doç. Dr. Birsen ALTAY
Arş. Gör. Emel GÜVEN
Doç. Dr. Birsen ALTAY
Öğr. Gör. Dr. Sema
ÜSTGÖRÜL
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Demirbilek
Doç. Dr. Melahat
Demirbilek
Nuray PALA
Doç. Dr. Birsen ALTAY
Servet SOYGÜDER
Esra Nur BAYRAK
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Presentation title

Necmettin Erbakan
Üniversitesi

REFLECTIONS OF DIVORCE ON SOCIETY

Necmettin Erbakan
Üniversitesi
Ondokuz Mayıs University
Ondokuz Mayıs University

THE PROBLEMS EXPERIENCED BY FAMILIES WITH
DISABLED CHILDREN
IMPROVEMENT OF WOMEN'S HEALTH IN
POSTMENOPOSAL PERIOD
THE EFFECT OF BREATHING EXERCISES ON
VASOMOTOR SYMPTOMS AND SLEEPING PROBLEMS
DURING MENOPAUSE

Manisa Celal Bayar
Üniversitesi

EMDR APPROACH IN SEXUAL TRAUMA

Ankara Üniversitesi

CAUSES OF DISCRIMINATION

Ankara Üniversitesi

DISABLED ACCESS TO ENVIRONMENTAL JUSTICE

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

FACTORS AFFECTING TREATMENT COMPLIANCE IN
DIABETES PATIENTS

Ankara Yıldırım Beyazıt
Üniversitesi

REASONS CAUSED BY PERSONAL FEATURES IN
OCCUPATIONAL ACCIDENTS
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Author
Vorya Shabrandi
Natalia Shchukina
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István Benedek
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Presentation title

Guilan of University, Iran

RUSSIAN FOREIGN POLICY DURING PUTIN'S
PRESIDENCYIN FRONT OF IRAN IN POSTJCPOA(SANCTIONS)

Tiraspol Shevchenco
University, Republic of
Moldova
University of Bari (Aldo
Moro), (Italy)
Institute for Political Science,
Centre for Social Sciences
Eötvös Loránd University,
Hungary

LABOR AND SOCIAL RIGHTS OF THE ELDERLY IN A
CHANGING ECONOMY
THE FUZZY LOGİC OF THE FEMİNİNİTY: TOWARDS A
POLİTİCS OF THE FEMALE
NOTHING HAS CHANGED: THE POPULIST ELECTORAL
AUTHORITARIAN ORBÁN REGIME AND THE COVID-19
PANDEMIC

Bendenia Noureddine
Benadouda Mourad
Hacini Mostefa

University of Sidi Bel Abbes,
Algeria

STATIC AND FREE VIBRATION STUDIES OF SANDWICH
PLATE REINFORCED WITH CARBON NANOTUBES
UNDER UNIFORM AND SINUSOIDAL LOAD
NEW APPROACHES TO THE NORMATIVE FRAMEWORK
FOR THE ORGANIZATION AND FUNCTIONING OF THE
GOVERNANCE OF THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM
COUNTERFEITING IN THE FASHION SECTOR, ISSUES
AND PERSPECTIVES

Jonida Gjika

European University of
Tirana, Albania

Renata Kau PhD

European University of
Tirana, Albania

Phd Sofiana Veliu
Prof Asoc.Dr. Erjona
Canaj

European University of
Tirana, Albania

HUMAN RIGHTS AND VIOLENT EXTREMISM

Dr. Gerti Sqapi

European University of
Tirana, Albania

FEATURES OF ALBANIAN POLITICAL CULTURE AND
THEIR IMPACT ON DEMOCRATIZATION PROCESSES
AND THE FUNCTIONING OF RULE OF LAW IN ALBANIA

Ibrahim Zakari Yau
Abeeb Ibrahim Adeyemi

Federal University, Gusau,
Zamfara State
Ahmadu Bello University,
Zaria, Kaduna State

STRATEGIES FOR ACHIEVING SUSTAINABLE
DEVELOPMENT IN NIGERIA THROUGH PROPER
MANAGEMENT: THE NEXUS
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Dr. Preeti Singh Bahadur
Dr.Shalini Jaiswal
Dr. Pratima Bais

Amity University, India

FIBER OPTIC SENSORS APPLICATIONS IN
MULTIFARIOUS BRANCHES OF SCIENCE

H. R. Dehghanpur

Tafresh University, Iran

ARE THE SOLUTION MANUALS USEFUL?

Universitat Stuttgart,
Germany

POOL BOILING OF OSCILLATING MAGNETIC CYLINDER
WITH LBM

University of Tabriz, Iran

CUBIC TERAJET WITH TUNABLE FOCAL DISTANCE

ATHMANE ABDALLAOUI

Laboratoire de
Mathématiques et Physique
Appliqu ees, Ecole Normale
Supérieure de Bou Saâda,
M'Sila, Algérie

ASYMPTOTIC MODELING OF THE EFFECT OF A PLANE
THIN LAYER FOR THE SECOND PLANE PROBLEM OF
ASYMMETRIC ELASTICITY

Amina Goudzal
Abdellah El Aisouq
Fatima En-nahli
Abdelkrim Ouammou

Sidi Mohamed Ben Abdellah
University, Fez, Morocco

DOCKING MOLECULAR AND QSAR STUDY OF ANTICANCER ACTIVITY ON A SERIES OF AZACALIX [2]
ARENE [2] PYRIMIDINE DERIVATIVES USING DFT

Khadija Bahend

Materials and Environment
Laboratory (LME), Faculty of
Science, Ibn Zohr University,
Agadir, 8000, Morocco

DEVELOPMENT AND CHARACTERIZATION OF M X (PO
4 ) Y ET (MO Z )/M X (PO 4 ) Y THIN FILMS FOR
ELECTRO-CATALYTIC APPLICATIONS

Abderrahim CHAOUI
Abdelmalek AZIZI
Taoufik SERRAJ

Mohammed First University
Morocco

Mr. Nurhussen Ahmed
Mohammed

Wollo University, PhD
candidate in Ethiopian Space
Science & Technology
Institute

Mohsin Mukhtar Shaikh

Savitribai Phule Pune
University, Ganeshkhind,
Pune 411007, India

Mohammad Yaghoub
Abdollahzadeh
Jamalabadi
Babak Yahyapour
Behrooz Rezaei

POST-QUANTUM KEY ENCAPSULATION METHODS
FOR PASSWORD AUTHENTICATED CONNECTION
ESTABLISHMENT PROTOCOL (PQ-KEM-PACE)
POTENTIAL OF THE ETHIOPIAN REMOTE SENSING
SATELLITE-1 (ETRSS-1) FOR DETECTION OF INVASIVE
PROSOPIS JULIFLORA DISTRIBUTION IN LOWER
AWASH RIVER BASIN, ETHIOPIA
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KÖPEKLERDE SİNUS PARANALİSLER’İN MORFOMETRİK ÖLÇÜMLERİ VE
BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİK GÖRÜNTÜLÜLEMESİ ÜZERİNE
ARAŞTIRMALAR
Cüneyt Tunahan MAVİŞ
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ÖZET
Amaç: Bu çalışmanın amacı köpeklerde sinüs paranalisler’in oluşturan anatomik yapıları farklı
anatomik inceleme yöntemleri ile inceleyerek bölgeye üç farklı (diseksiyon, kesit anatomisi,
bilgisayarlı tomografi) açıdan yaklaşım sergilemektir. Anal kese yangı ve fistülleri v.b klinik
vakalara yeni yaklaşımlar sergilemek açısından çalışmamız önem arzetmektedir. Bu çalışma ile
anal keselere sergilenecek cerrahi ve klinik yaklaşımlar ve yeni geliştirilecek tedavi yöntemleri
için anal keselerin anatomik yapısı, morfometrik ölçümleri ve tomografik görüntülerinin bir
arada sunulması ana amacımızdır.
Gereç ve Yöntem: 12 adet köpek kadavrasında çalışıldı. 3 erkek ve 3 dişi köpek kadavrasında
sinüs paranalis’in karşılaştırmalı diseksiyon çalışması yapıldı. 3 adet erkek ve 3 adet dişi
kadavrasında ise kesit anatomisi çalışması icra edildi. 1 adet erkek köpek kadavramızdan sinüs
paranalis’in bilgisayarlı tomografik görüntüleri temin edilerek çalışmamız kapsamında elde
edilen görüntülere eklendi.
Bulgular: Çalışmamız kapsamında Sinus paranalisler üç anatonik başlık altında incelendi.
Literatürde genelde şekil ve çizim ile gösterilen diaphragma pelvis ve oluşumuna katılan
anatomik yapılar diseksiyon, kesit anatomisi ve bilgisayarlı tomografi yöntemleri ile tespit
edildi. Kesit anatomisi ve bilgisayarlı tomografi yöntemleri aracılığı ile sagittal, transversal ve
horizantal kesitler ile üç boyutlu anatomik bilgi karşılaştırmalı olarak tespit edildi. Ayrıca Sinus
paranalis’in vertikal ve horizantal genişlik değerleri ölçülerek köpeğin yaşı ile yapılan ölçümler
arasında bir ilişki kurulmuştur. Yapılan ölçümler neticesinde sinus paranalis’lerin çaplarının
yaşın büyümesine bağlı olarak artış gösterdiği belirlendi. Ayrıca erkek ve dişi diseksiyonlarımız
neticesinde sinüs paranalis’lerin genel olarak dorsoventral çaplarının craniocaudal çaplarından
daha geniş olduğu ve aslında anal keselerin oval şekilli oldukları görüldü. Anal keselerin bir
diğer önemli anatomik yapısı olan akıtıcı kanlları ile ilgili olarak yaşın ilerlemesi ile köpeklerde
sinus paranalis’lerin akıtıcı kanallarının çap ve uzunluklarının arttığı tespit edildi.
Öneri: Anal keselerin yangısı ve fistülleri, anal kese akıtıcı kanallarının yangısı ve fistülleri gibi
patolojik ve klinik vakalara sergilenecek yaklaşımlarda teşhis ve tedavi yöntemlerinin
geliştirilmesinde bu çalışmanın katkısı oldukça önem arzetmektedir. Anal keselerin akıtıcı
kanalları ile ilgili yapılmış en kapsamlı çalışma olması sebebi ile çalışmamız ayrı bir öneme
sahiptir.
Anahtar kelimeler: Anal keselerin yangısı ve fistülleri, sinus paranalis, dog.
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STUDİES ON MORPHOMETRİC MEASUREMENTS AND COMPUTED
TOMOGRAPHİC IMAGİNG OF SİNUS PARANALİS
ABSTRACT
Aim: The aim of the study is to examine the anatomical structures of sinus paranalis in dogs via
different anatomical examination methods and to present an approach to the sinus paranalis in
terms of three perspectives. Our study is important for presenting new approaches for the anal
sac inflammation and fistulae, inflammation and fistulas of the anal sac ducts etc..
Materials and Methods: The study was conducted on 12 dog cadavers. Comparative dissection
study was conducted on sinus paranalis of 3 male and 3 female dog cadavers. In 3 male and 3
female cadavers, cross-sectional anatomy study was executed. From 1 male dog cadaver,
computerized tomographic images of sinus paranalis were obtained and added to the images
obtained within the scope of the present study.
Results: In the study, sinus paranalis was examined under three anatomical titles. Sinus
paranalis and its anatomical structures, which are shown via figures and drawings in the
literature, were determined using dissection, cross-sectional anatomy, and computerized
tomography methods. Three-dimensional anatomical data obtained by sagittal, transversal and
horizontal sections was comparatively determined via cross-sectional anatomy and
computerized tomography methods. In addition, the values of the sinus paranalis vertical and
horizantal width values were measured and a correlation was found between the age of the dog
and the measurements. As a result of the measurements, it was determined that the diameters
of the sinus paranalis increased depending on the age. In addition, as a result of our male and
female dissections, it was observed that the dorsoventral diameters of the sinus paranalis were
generally larger than the craniocaudal diameters, and the anal sacs were actually oval in shape.
Regarding the draining ducts, another important anatomical structure of the anal sacs, it was
determined that the diameter and length of the draining ducts of the sinus paranalis in dogs
increased with age.
Conclusion: The contribution of this study is important for development of diagnostic and
treatment methods in approaches to be exhibited especially towards pathological and clinical
cases such as anal sac inflammation and fistulae,. Our study has a special importance as it is the
most comprehensive study on the drainage channels of the anal sacs.
Keywords: Anal sac inflammation and fistulae, sinus paranalis, dog.
1. Giriş(Introduction)
Köpeklerde sinus paranalis (anal kese)’ler çizgili kas olan m. sphincter ani externus ile
rectumun sirküler düz kas tabakasının devamı olan m. sphincter ani internus arasında yer
almaktadır (Budras et al. 2009). İçerisinde barındırdığı içeriğin miktarına göre ovalden
yuvarlağa kadar değişiklik gösteren sinus paranalisler (anal keseler) anüsün her iki lateral
yanında bulunmaktadır (Miller 1979, Rolf 1995, Budras et al. 2009, König et Liebich 2015,
Dyce et al. 2018). Köpeklerde sinus paranalislerlerin akıtıcı kanallarının tıkanmasıyla ortaya
çıkan patolojileri oldukça yaygındır. Örneğin; anal keselerin ağrı ve apseleri, fistülleri ve
konstipasyon olgusu oldukça yaygındır (Çalışlar 1976, Miller 1979, Rolf 1995, Dursun 2008b,
König et Liebich 2015, Dyce et al. 2018).
2. Gereç ve Yöntem (Materials and Methods)
Araştırmamızda kadavra temini; Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol
Dairesi Başkanlığına bağlı hayvan barınağından, fiziki ölümü henüz gerçekleşmiş köpeklerin
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alınarak Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı laboratuvarına
getirilmesi ile tedarik edilmiştir. Regio perinealisin diseksiyon çalışmaları için 3 erkek ve 3 dişi
köpek, regio perinealisin kesitsel anatomisi için de 3 erkek ve 3 dişi olacak şekilde köpek
kadavrası temin edilerek anatomi laboratuvarımıza getirilmiştir. Kesitsel anatomisi için
getirilen erkek kadavralarından birisinde bilgisayarlı tomografi görüntüleri temin edilmiştir.
Kadavraların fizyolojik özellikleri Tablo 1’de verilmiştir. Yaş grupları arası doğru bir çalışma
yapabilmek için küçük cüsseli köpekleri temin etmekten kaçındık. Regio perinealisin
diseksiyonu, kesitsel anatomisi ve bilgisayarlı tomografisi için Konya Büyükşehir Belediyesi
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı hayvan barınağından köpek kadavrası
temini ile ilgili olur yazısı ve bu yazıya bağlı olarak Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Etik Kurulu tarafından 31.05.2017 tarih ve 2017/54 sayılı kurul onayı yazısı alınmıştır.
Tablo 1. Köpek kadavralarımızın fiziksel özellikleri.
IRK

YAŞ

BOY(cm)

KİLO(kg)

1.Erkek

Sokak Köpeğikırma

8-10

86

23

2.Erkek

Sokak Köpeğikırma

6-8

94

25

3.Erkek

Sokak Köpeğikırma

1-3

80

17

1.Dişi

Sokak Köpeğikırma

5-7

107

22

2. Dişi

Sokak Köpeğikırma

1-3

92

15

3. Dişi

Sokak Köpeğikırma

3-5

105

24

2.1 Makroanatomik ve kesitsel anatomi çalışması
Köpek kadavralarımızdaki yaptığımız diseksiyonlarımızda kasın origo, insertio, orta noktasının
genişliği ve kasın kalınlığı kumpas (bts 200 mm) ile ölçülerek yaşa bağlı ve cinsiyete bağlı
farklılıklar noktasında bir çıkarım yapılmaya çalışıldı. Regio perinealis’e diseksiyon ile yapılan
makro anotomik çalışmanın yanı sıra horizantal ve transversal kesitler yapıldı. Erkek ve dişi
kadavralarımızdan 2 tanesine transversal kesit çalışması, bir adet erkek ve dişi köpeğimize ise
horizantal kesit anatomi çalışması yapıldı. Transversal ve horizantal kesitlerimiz 1 cm.-1.5 cm.
aralıklarla alınmıştır (Şekil 2).
2.2 Bilgisayarlı tomografi
1erkek köpeğimizin regio perinealis’inin bilgisayarlı tomografi görüntülemesi için Selçuk
Üniversitesi Tıp Fakültesi kliniğinde bulunan tomografi cihazı kullanıldı. Kadavramızdan
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temin edilen görüntüler 0,5 mm kalınlıkta alınarak görüntüler DICOM formatında
kaydedilmiştir (Şekil 4).

Şekil.4. Erkek piyes BT sinus paranalis çap ölçümü transversal kesit.
3. Bulgular (Results)
Sinus Paranalis
M. sphincter ani externus ve m. sphincter ani internus kaslarının arasında anüsün lateral saat 816 hizasına denk gelen bölgesinde iki adet şişkinliğin içinde anal keseleri ayırt etmek
mümkündür (Şekil 1).

Figure.1. Transversal section of external anal sphincter muscle. a: Paranal sinus, b: External
anal sphincter muscle, c: Internal anal sphincter muscle , d: rectococcygeal m, e: Anal canal.
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Sinus paranalislerin sekresyonlarının akıtıcı kanalları vasıtası ile anüsün zona cutanea bölgesine
açıldığı tespit edildi. Anüsün zona cutanea bölgesi, canalis analisin son çıkış bölgesi olması
sebebi ile bölge patolojik ve klinik anlamda önem arzetmektedir. Veteriner hekimliği açısından
akıtıcı kanalların tıkanması ve fistülleri ile sıkça karşılaşılmaktadır. Anal keselerin vücut
düzlemine göre cranio caudal ve dorso ventral olacak şekilde iki farklı şekilde çapları Tablo
2’de gösterilmiştir.
Tablo 2. Anal keselerin vücut düzlemine göre cranio caudal ve dorso ventral olacak şekilde
iki farklı şekilde çapları.
Sinus paranalis

dorso ventral (vertical)
çap (mm)

cranio caudal (horizantal)
çap (mm)

1.Erkek

19,92

18,06

2. Erkek

19,81

17,22

3. Erkek

12,26

10,82

1.Dişi

18,82

18,66

2.Dişi

7,89

7,69

3.Dişi

23,09

19,29

Tablo 2 incelendiğinde; Erkek ve dişi köpek kadavralarımızda yapılan ölçümlerden yola
çıkarak sinus paranalis’lerin çaplarının yaşın büyümesine bağlı olarak artış gösterdiği tespit
edildi. Aynı şekilde erkek ve dişi diseksiyonlarımız neticesinde sinüs paranalis’lerin genel
olarak dorsoventral çaplarının craniocaudal çaplarından daha geniş olduğu ve aslında anal
keselerin oval şekilli oldukları görüldü (Şekil 2, Şekil 3).
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Figure.2. Male piece external anal sphincter muscle. 1: Deep part, 2: Fibers of superficial part,
k: Cauda, t: Ischial tuberosity, 3: Sacrotuberous ligament, 4: Semimembranosus muscle,
5: Semitendinosus muscle, 6: Coccygeal muscle, 7: Levator ani m., 8: Paranal sinus.

Şekil.3. Sinus paranalis BT görüntüsü transversal kesit. 1: Canalis analis,
4:Sinus paranalis, 2: M. sphincter ani externus, a: Os ischium.
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Sinus paranalislerin akıtıcı kanallarının çap ve uzunlukları ise Tablo 3’da gösterilmiştir.
Tablo 3. Sinus paranalislerin akıtıcı kanallarının çap ve uzunlukları.
Sinus paranalis’in akıtıcı
kanalının

Çapı (mm)

Uzunluğu (mm)

1. Erkek

1,18

9,83

2.Erkek

1,12

9,67

3.Erkek

0,50

3,04

1.Dişi

0,95

11,98

2.Dişi

0,47

2,98

3.Dişi

0,73

10,24

Tablo 3 incelendiğinde; Yaşın ilerlemesi ile köpeklerde sinus paranalis’lerin akıtıcı
kanallarının çap ve uzunluklarının arttığı tespit edildi. Anal keselerin kötü kokulu akıntılarının
köpekten köpeğe değiştiğini düşündüğümüzde yaşın ilerlemesine bağlı olarak dışkılama miktarı
ve kendi bölgesinin sınırlarını belirlemede anal keselerin akıntılarının önemi daha çok ortaya
çıkmaktadır.
4. Tartışma (Discussion)
Anal keselerin çapları hakkında farklı kaynaklar farklı değerler vermişlerdir şöyle ki; Dyce et
al. (2018)’ye göre köpeklerdeki çapı yaklaşık 1cm. dir. Rolf (1995)’e göre anal keseler köpeğin
yaşına ırkına ve cinsiyetine göre farklılık göstermekle birlikte bu keselerin çapları 0,5 cm. ile 3
cm. arasında değişiklik göstermektedir. Yaşın ilerlemesi ile anal kese çaplarının arttığı ve genel
ortalama olarak 1cm. ile 2,5cm. arasında değiştiği tespit edildi. Anal keselerin çapları
konusunda bulduğumuz değerler Dyce ve ark (2018) ve Rolf (1995)’e uygunluk arzetmektedir.
Miller (1979); Her anal kesenin içeriğini dışarı akıtan akıtıcı kanalının uzunluğunun yaklaşık 5
mm. çapının ise 2 mm. civarında olduğunu ve bu akıtıcı kanalların zona cutanea’nın zona
intermedia’ya yakın bir yerinde canalis analisin en dış bölümü olan zona cutanea’ ya açıldığını
bildirmiştir. Akıtıcı kanal çapı en yüksek 1.12 mm. olarak, en düşük ise 0.47 mm. olarak
bulundu. Akıtıcı kanal uzunluğu en yüksek değer olarak 10.24 mm. en düşük değer olarak ise
2.98 mm. olarak tespit edildi. Ölçümlerimiz yukarıda akıtıcı kanal değerleri veren Miller (1979)
ile uygunluk arzetmektedir.
5. Öneriler (Conclusion)
Sinus paranalis’e uygulanan diseksiyon, kesit anatomisi ve bilgisayarlı tomografi
çalışmalarımızın bu bölgede çalışacak olan veteriner hekimlere yol gösterici olacağını
düşünmekteyiz. Özellikle anal keselerin yangısı ve fistülleri gibi patolojik ve klinik vakalara
sergilenecek yaklaşımlarda teşhis ve tedavi yöntemlerinin geliştirilmesinde bu çalışmanın
katkısı oldukça önem arzetmektedir.
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ABSTRACT
The Corona pandemic is considered one of the most dangerous epidemics that the world has
faced as a whole as a result of its large and rapid ability to spread, the COVID-19 pandemic
has a profound impact on transportation and health, The relationship between the
transportation system and health during the spread of Covid 19 disease is great and clear. The
transportation system is one of the most important means that encourage or discourage the
spread of Covid in the world as a whole. The matter is very sensitive. Controlling the spread
of the virus is the main reason for containing this epidemic or various epidemics similar to
Covid-19.
The cessation of various movement activities in the world and the imposition of the closure
policy has slowed the spread of the Deadly virus, Covid 19. This paper discusses and analyzes
the various measures adopted and the policy of closure and the stop of transportation in
Algeria, that positively affected health, air quality, reduced traffic accidents and road
congestion, and the negative impact of the closure policy from the economic and social side,
And what are the projects programmed by Algeria to improve the status of the transport
system as it is a main axis in the movement and affecting it affects all other sectors of activity
to open the way for discussion and analysis more and more.
Keywords: transportation systems, Covid-19, health, impact, regulation policy, spread.
1 INTRODUCTION
Transportation provides employment and livelihoods, schools, health services, food and
entertainment, all of which are important social determinants of health. Without a
transportation system (land use planning, infrastructure, model selection, and technology), life
as we know it will be extremely difficult. The choice to use private transportation or public
transportation depends on many factors, including affordability, convenience, distance,
concern for the environment, desire for entertainment and physical exercise, and safety. The
increasing use of urban motorized transport in most cities of the world is the main reason for
the increase in the number of accidents, congestion, air pollution and noise (Anjuman et al.,
2007), (Rocha Filho et al., 2020), (Stanley et al., 2011).
The Coronavirus pandemic has been a colossal worldwide interruption with massive
monetary, ecological, and social effects all through the world (Hendrickson and Rilett, 2020).
Has made unanticipated impacts openly transport in urban areas all throughout the planet,
including Tampere, which is the third largest city in Finland where a 70% lessening in the
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quantity of travelers happened in spring 2020 (Tiikkaja and Viri, 2021). Before the
Coronavirus shows up in Brazil, Curitiba's transport public transportation framework was
moving 1,36 million travelers each day in a functioning day. At the point when the pandemic
began and at the center of March/2020 and social separating measures went through, the
quantity of travelers went down in over 80% and many transport lines was dropped
(Fumagalli et al., 2021).
Transport the executives during the COVID-19 pandemic has brought to the surface issues,
like openness to contaminations and their control, which have generally been ignored in light
of the fact that numerous nations have zeroed in too barely out and about transport framework
itself and not on more extensive general wellbeing perspectives. The pandemic has offered us
the chance to contemplate what makes transport and wellbeing frameworks genuinely
protected and strong. It questions current deduction in this space and regardless of whether the
degree of coordinated effort among wellbeing and transport experts is satisfactory in reacting
to the wellbeing transport gives that have gone to the front during the pandemic (Shen et al.,
2020).
This paper discusses and analyzes the various measures adopted and the policy of closure and
the stop of transportation in Algeria, that positively affected health, air quality, reduced traffic
accidents and road congestion, and the negative impact of the closure policy from the
economic and social side, And what are the projects programmed by Algeria to improve the
status of the transport system as it is a main axis in the movement and affecting it affects all
other sectors of activity to open the way for discussion and analysis more and more.
3 LOCKDOWN AND STOP TRANSPORTATION RESTRICTIONS TO PREVENT
THE SPREAD OF COVID-19 IN ALGERIA
Before the disease appeared in the country, Algeria Underestimated the seriousness of this
incident like other countries. The pandemic, because not many measures have been taken to
prevent it. only The action taken was to cancel the flight to China National Airlines February
3, 2020. Since March 9th, the number of people affected has been estimated to be 20 cases,
and the Algerian government has started take a series of preventive measures Including:
Suspension of all air, land and sea flights and an absolute cessation of movement between
countries, stopping the means of transportation, and stressing the quarantine for all citizens.
International travel restrictions and quarantine Deported citizen, public gathering restrictions;
control and lockdown, anticipation campaigns, establishment of a supervision commission,
basic evaluation and encountered problems. The Minister of National Solidarity referred to
“the decrease in the quantity of laborers openly and private organizations and foundations,
including pregnant ladies, those with subordinate kids and the constantly sick by allowing
them outstanding paid leave”, she also mentioned the organization of caravans of solidarity
with the categories impacted by the pandemic and their psychological care by the specialized
teams of the local units belonging to the National Solidarity sector, in coordination with civil
society (Covid-19: L’Algérie a Veillé à Prendre Des Mesures Préventives Pour Juguler La
Propagation, n.d.).
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Figure 1. R0 evolution in Algeria

Figure 2. R0 evolution in Blida

4 THE IMPACT OF THE CORONA VIRUS AND THE POLICY OF CLOSING AND
STOP TRANSPORTATION ON THE ALGERIAN ECONOMY
4-1 Tourism sector: Algeria tourism and Travel Agency with the consequences of the 19
Covid crises since the flight stopped The essence of their activities is related to freedom of
travel, exercise and movement (Madani et al., 2020).Because it is the sector that was hit
hardest by the Koruna pandemic Enter and leave the country in line with the holiday season.
of Especially, the Ramadan-Umrah flight, which many traders depend on, It brought a real
crisis to their activities that made all tourism and travel Algerian agencies are out of service
and need to close doors and leave unemployment. The same applies to the hotel industry.
Suspended due to interruption of tourism activities, the rest Trade and service activities
dependent on tourism movement The increase in revenue has also been significantly affected
and will continue to decline. Because the crisis lasts longer and lasts longer (Bouarar et al.,
2020)(Chemseddine, 2021).
4-2 The tax system: As economic activity remains stagnant, a portion of the tax base will be
lost, and the situation will worsen. Agriculture is a growing industry. This has had little effect
on the agricultural sector. It is often not susceptible to tax collection during economic
downturns.
4-3 Foreign exchange reserves: The Algerian government expected that the exchange
reserves will erode and decrease from its level from 6.51 billion dollars as specified in the
2020 Finance Law to 2.44 billion dollars in the supplementary law, and this is equivalent to a
full year of import, and therefore the Algerian government will lose more Of 7 billion in
foreign currencies due to the Corona virus, by the end of 2020 (Bouguenoune, 2021).
4-4 Service sector:
Algeria's service sector provides 60% of work, 44% of GDP(Gross domestic product). The
value-added observer here is in the service department. Impact of Coronavirus, the third
largest sector of GDP Banking and tourism services, insurance and government. Algerians As
part of that, the government has approved flight restrictions and closure of air traffic, Leading
to a widespread shrinkage of the sea-land border, hotel and transportation industry financial
transactions due to reduced traffic at ports and airports. Please note that some are public
facilities and hotels Quarantine center for foreign tourists. Like the hotel department, the
tourism department experiences a lot Difficulties, especially issues related to religious tourism
such as El Hadji and Omura, Saudi Arabia Umrah A framework for measures to prevent the
outbreak of corona epidemics (Nations Unies, 2020).
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4-5 Fuel sector:
Algeria is 98% dependent on hard currency income from oil and gas National exports and tax
revenues also depend on 50% and 70% of oil taxes Salaries will be paid based on these inputs.
Unfortunately for Algeria, it ’s Two major customers in Europe and the world, Italy and Spain
are currently two the hardest hit by the Coronavirus crisis Possibility of these two declines in
demand or payment defaults a country that knows that the country is connected by two gas
pipelines to Spain, and another direction Italy. Therefore, the financial situation in Algeria is
very important, as before the Corona crisis, an annual deficit of $ 13 billion was expected
Budget, and could double with the arrival of this crisis today, in the case of the Corona crisis
the oil tax expected at 280 billion dinars this means an additional 140 billion dinar deficits.
Expected original deficit of 150 billion dinars, or deficit it almost doubled to a value of 290
billion dinars, about $ 26 billion.
4-6 Transport sector:
Various transportation sectors are affected by the crown pandemic Individually as follows:
4-6-1 Sea transport: Government announced suspension in mid-March passenger ships as
part of measures to protect them from outbreaks COVID19 epidemic, loss of sea shipping in
Algeria recorded the complex is valued at 50% of its business size. After the stop command It
coincided with the summer season, which is the high season for passenger transportation.
4-6-2 Sea freight transportation:
Freight transportation activities quarantine has begun, but it was. Resume immediately
Maintain supply lines and ensure market and supply stability Distribution network. Therefore,
the exchange of goods will take place at the Algerian level. Sea shipping was not adversely
affected and continued to operate Iron, spare parts, chemicals.
4-6-3 Aviation: The outbreak of COVID in 19 was mainly Impact on all international
airlines. International Air Transport Association The Coronavirus crisis said it lost the world's
airlines Revenues reaching 314 billion in 2020 are 55% less than in 2019, Algeria's airport
company, Algeria, posted an estimated $ 3.1 billion loss Dinar. International flights have been
suspended since March 22, so domestic flights are This is the flight on the 19th of the same
month, except for the flight for transporting essentials. Had a negative impact on the airport
management corporations participating in 96% decrease compared to registered income for
the same period 2019 (Cahiers et al., 2020).
Ground transportation stopped and the number of travelers decreased dramatically during the
Corona pandemic, and: The expected jobs losses in thousands in Algeria.
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countries in 2020 (individual) ( Source: (ACAO, 2020)
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Figure 6: The expected jobs losses in thousands in Algeria and some Arab
countries(ACAO, 2020)
4-7-4 Rail transport: Since the start of the movement Corona pandemic by the end of April,
loss of Japanese National Railways Shipping companies have reached about 1 billion dinars,
an estimated 50%. Percentage of corporate sales compared to the same period last year.
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4-8 Impact on investment and international trade:
The OECD (organization for economic co-operation and development) expects global direct
investment to decline by at least 30% in 2020. Compared to 2019, before reaching pre-crisis
levels again at the end of 2021 The resulting supply and demand shock is expected as oil
prices fall. Unreliable investors have led to further declines in FDI MENA region. United
Nations Economic and Social Commission on the West Asia estimates that the Arab region is
likely to lose 45% of FDI flow (Bendjima, 2021).
5 THE IMPACT OF THE CORONA VIRUS AND THE POLICY OF CLOSING AND
STOP TRANSPORTATION ON THE ALGERIAN SOCIAL
A study in Algeria clarified the impact of the closure policy followed in Algeria to prevent the
spread of the Corona virus, which showed results that 50.3% of respondents were anxious
during these first three Imprisonment for several weeks. In addition, 48.2% emphasized
emotions, and 46.6% of respondents confirmed emotions. In a bad mood, 47.4% think about
this fad and how to do it all day long Protect yourself. In addition, the survey shows that
87.9% of Algerian respondents find it difficult to follow. Instructions for full and partial
containment. Major changes in the habits of imprisoned people Observed and showing an
increase in population, especially bedtime and wake-up time At the level of psychological
impact (Madani et al., 2020). The high unemployment rate and the high incidence of poverty
Due
to
the
closure
policy
caused
by
the
Covid
phenomenon.

6 The impact of the Corona virus And the policy of closing and stop transportation on
the Algerian environnement(air quality)
The transport sector is very sensitive, as its negative impact negatively affects the rest of the
activities of other sectors. Although both the economic and social sectors have deteriorated
due to the suspension of the transport sector, the cessation of the latter has positively affected
the improvement of air quality in the country. Because of the lack of use of transportation,
which is the first source of polluting gas emissions, the suspension of movement using
motorized means has contributed to a significant decrease in the phenomena of traffic
congestion and traffic accidents, in the world and in Algeria as well, it is the same. The WHO
has detailed in 2016 that 4.2 million deaths have been brought about by surrounding air
contamination around the world. Surrounding air contamination is assessed to cause about
29% of cellular breakdown in the lungs deaths 24% of stroke deaths, 25% of coronary illness
deaths also, 43% of other lung infections . Practically 40% of archived cases and 33% of
fatalities are accounted for in Lombardy, the focal point of the episode, a substantial
industrialized and dirtied district arranged in the Po Valley that likewise encountered a
critical drop in poison fixations for PM10, PM2.5, NOx, SO2, CO and benzene24 during the
lockdown (Lolli et al., 2020). Through a study conducted in one of the largest cities in
Algeria, it became clear that the COVID-19 pandemic has had a major impact on air pollution
in Algeria in fact, the concentration of major air pollutants has fallen due to the reduction in
activities that consume fossil fuels and polluting fuels (Rahal F and Rezak S, 2021). Annual
averages of PMi for the period 1/05/2017 on 04/30/2018 were: PM2.5: 12.11 μg / m3 and
PM10: 33.81 μg / m3;PMi averages for the period from 03/15/2019 to 04/05/2019 were:
PM2.5: 9.22 μg / m3 and PM10: 24.95 μg / m3. Likewise, according to the latest data, the
evolution of NOx for winter 2019 recorded an average that varies between 16.44 - 46.24ppb
with a peak of 433.5ppb. ; thus exceeding the hourly average required of 200 μg / m3 hourly
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average. In this same period pandemic (spring 2019), NOx had recorded a average that varies
between 9.23 - 27.27ppb with a peak of 249.50 lead. the average O3 concentrations measured
on measurement sites on the city of Algiers for the whole of the campaigns carried out varied
from 44.26 to 213.18 μgm-3 and the annual average of O3 during the study period was 156.60
μg m-3. These values are lower than the limit value of 200 μg m-3 and above the objective air
quality value of 110 μg m-3, fixed by Algerian executive decree (Nassima et al., 2020).
CONCLUSION
In conclusion, we confirm that the new crown pandemic has had a serious impact on the
public and private health of the entire world, especially the Algeria country, and as far as we
have noticed, Algeria country has responded to the Coronavirus pandemic through many
measures. The spreading strategies have undergone similar interactions, but these strategies
still need to be researched and developed to achieve the speed and effectiveness of the
strategies and policies that China follows, China is the country of origin and emergence of the
virus, and the first to be able to stand quickly, rise up and fight against the pandemic that
threatens the entire world. The lockdown and the stop of transportation policies adopted by
the world to prevent the spread of the virus is a double-edged sword because it has caused
many people to lose their jobs, most projects ceased, the economy shrank, and most industrial
activities ceased. Except for the fact that there is almost no movement in the world, but It is
friendly to the environment and the ocean, because it greatly helps transform the world into a
clean world without all kinds of pollutants, so what? After the Covid-19 virus is completely
eliminated, after the movement returns to the world and life returns to normal, what are our
wishes, challenges and positive policies that can benefit from it? Transport is one of the
important factors that positively and negatively affect personal, economic, environnement and
social side. It is necessary to coordinate between traffic transportation and public health
through the direct link between active traffic, safety, clean air, accessibility, and equality, so
that we can consider all these factors during the movement to ensure mobility ideal. The
corona pandemic and lockdown policies help us understand the impact of traffic
transportation on all aspects of life. Close it during the face of the Coronavirus pandemic and
use it after of the Coronavirus to ensure a greater fight against all pollution, congestion, traffic
accidents and others problems, in Algeria was taken a set of projects to improve the transport
sector after the corona pandemic. Proper transport during the pandemic and after the
pandemic is one of our future aspirations. There is no challenge to the current virus or any
new virus in the future without the organization and management of transportation systems
with economic, social, environnement that affect a person's health.
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Hemşireliği ABD
ÖZET
Bu derlemenin amacı nefes egzersizlerinin menopoz döneminde görülen vazomotor belirtiler
ve uyku problemlerine etkisinin literatür doğrultusunda tartışılmasıdır. Kadının yaşam
dönemlerinden birisi de menopozdur. Bu dönem kadınların yumurtlama işlevindeki azalmaya
bağlı üremenin sonlandığı bir süreçtir. Menopoz dönemi yumurtalık fonksiyonlarının kalıcı
olarak sonlanmasıyla birlikte adet döneminin bitmesidir. Menopoza yönelik ilk semptomların
yaşandığı dönem premenopoz, son adetin yaşandığı süreç menopoz ve menopozdan bir yıl
sonra başlayıp yaşlanmaya kadar devam eden süreç ise postmenopoz olarak
sınıflandırılmaktadır. Dünya genelinde menopoz ortalama yaşı 51 olup, 45-55 olarak
değişkenlik gösterebilmektedir. Menopoz yaşı ülkelere göre değişebilmektedir. Menopoz
yaşının değişkenlik göstermesinde çalışma, sigara içme, bekar ya da boşanmış olma durumları
etki edebilmektedir. Menopozun başlangıcında vazomotor belirtiler, yorgunluk, ruhsal, cinsel
ve üriner sisteme ilişkin sorunlar ve kanser görülürken; menopoz sonrası dönemde kalp
hastalıkları, osteoporoz ve ürogenital değişiklikler görülmektedir. Yüz kızarması, sıcak
basması ve gece terlemesi vazomotor belirtiler arasında yer almaktadır. Sıcak basmaları,
genellikle ciltte kızarma ve terlemenin eşlik ettiği bir sıcaklık hissidir. Sıcak basmaları ara sıra
veya sık sık görülürken, süre olarak saniyelerden bir saate kadar sürebilmektedir. Hafif
sıcaklık hissinden aşırı terlemeye kadar sıcak basmaları değişkenlik gösterebilmektedir. Bazı
kadınlar sıcak basmalarını küçük bir sıkıntı olarak algılarken, diğer kadınlarda bu semptom
çalışmayı, uykuyu veya günlük aktivitelerini bozabilmektedir. Menopozdan itibaren sıcak
basmaları kendiliğinden azalmaktadır. Menopoz döneminde sıcak basması ve gece
terlemesinden sonra yaşanan en önemli sorunlardan birisi de uykusuzluktur. Sıcak basması ve
gece terlemeleri özellikle gece uykusunun bölünmesine neden olarak uykusuzluğa yol
açmaktadır. Menopoz döneminde yaşanan belirtileri azaltmada etkili yöntemlerden birisi
nefes egzersizleridir. Nefes hayatta kalmayı sağlayan en temel yaşam fonksiyonudur. Nefes,
alınan havanın akciğerleri tam kapasitesiyle doldurması ve nefes alışverişi sırasında diyaframı
kullanmak olarak tanımlanmaktadır. Literatürde nefes egzersizlerinin menopoz döneminde
yaşam kalitesini artırdığı, menopozal sıcak basmaların sıklığını ve şiddetini azalttığını
gösteren çalışmalar bulunmaktadır. Nefes egzersizleri özellikle vazomotor belirtileri azaltarak
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uyku kalitesini artırmaktadır. Bu konuya yeterli önemin verilmesi adına deneysel çalışmaların
planlanıp literatüre katkı sağlaması gerekmektedir.
Anahtar kelimeler: menopoz, nefes egzersizi, uyku, vazomotor belirtiler

THE EFFECT OF BREATHING EXERCISES ON VASOMOTOR SYMPTOMS AND
SLEEPING PROBLEMS DURING MENOPAUSE

ABSTRACT
The aim of this review is to discuss the effect of breathing exercises on vasomotor symptoms
and sleep problems in menopause in the light of the literature. One of the life stages of a
woman is menopause. This period is a process in which reproduction ends due to the decrease
in the ovulation function of women. Menopause is the end of the menstrual period with the
permanent termination of ovarian functions. The period in which the first symptoms of
menopause are experienced is classified as premenopause, the period in which the last
menstrual period is experienced as menopause, and the period that begins one year after
menopause and continues until aging is classified as postmenopause. The average age of
menopause worldwide is 51 and can vary between 45 and 55. The age of menopause may
vary from country to country. Working, smoking, being single or divorced can affect the
variability of the age of menopause. At the beginning of menopause, vasomotor symptoms,
fatigue, mental, sexual and urinary system problems and cancer are seen; Heart diseases,
osteoporosis and urogenital changes are seen in the postmenopausal period. Facial flushing,
hot flashes and night sweats are among the vasomotor symptoms. Hot flashes are a feeling of
warmth, often accompanied by flushing of the skin and sweating. While hot flashes are
occasional or frequent, they can last from seconds to an hour. Hot flashes can vary from a
slight feeling of warmth to excessive sweating. Some women perceive hot flashes as a minor
nuisance, while in other women this symptom can interfere with work, sleep or daily
activities. Hot flashes decrease spontaneously after menopause. One of the most important
problems experienced after hot flashes and night sweats during menopause is insomnia. Hot
flashes and night sweats cause sleeplessness, especially by disrupting nighttime sleep. One of
the effective methods in reducing the symptoms experienced during menopause is breathing
exercises. Breathing is the most basic life function that ensures survival. Breathing is defined
as the inhaled air filling the lungs to their full capacity and using the diaphragm during
breathing. In the literature, there are studies showing that breathing exercises increase the
quality of life during menopause and reduce the frequency and severity of menopausal hot
flashes. Breathing exercises increase sleep quality, especially by reducing vasomotor
symptoms. In order to give sufficient importance to this subject, experimental studies should
be planned and contributed to the literature.
Keywords: breathing exercise, menopause, sleep, vasomotor symptoms
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Giriş
Yaşam dönemlerinden biri olan klimakterium, kadının cinsel olgunluk döneminden, üreme
çağının son bulduğu döneme geçiş yıllarını kapsamaktadır. Bu dönemde bazı fiziksel ve
psikolojik değişiklikler görülmektedir.1 Bu değişikliklerin olduğu menopoz dönemi
klimakterium ile birbirine karıştırılmamalıdır. Menopozal dönem yumurtalık aktivetesinin
bitmesi ile birlikte adet döneminin kalıcı olarak sonlanmasıdır ve bu süreç klimakterium
dönemi içerisinde görülmektedir.2
Menopoz Dönemi
Menopozal dönem premenopoz, menopoz ve postmenopozal dönemlerden oluşup kadınlarda
yumurtalık fonksiyonlarının azalması sonucunda adet döneminin kalıcı olarak sonlanması
durumudur.3 Premenopoz dönem ilk belirtilerin görüldüğü, menopoz dönemi son adetin
görüldüğü ve postmenopoz dönem ise menopoz sonrası başlayıp yaşlılık dönemi başlangıcına
kadar süren dönem olarak sınıflandırılmaktadır.4
Ortalama menopoz yaşı dünya genelinde 51 iken, menopoz yaşı 45-55 yaşlar arasında dağılım
göstermektedir. Gelişmekte olan ülkelerde kadınlar gelişmiş ülkelere göre menopoza daha
erken girebilmektedir.5 Kadınların menopoza erken ya da geç girmesinde bazı faktörler etkili
olmaktadır. Kadınların menopoza erken girmesinde sigara içme ve çalışma durumları etki
ederken, menopoza geç girmesinde seksüel yaşantısı, çok doğum yapma, bekar veya
boşanmış olma durumları etki etmektedir.6,7
Menopoz Döneminde Yaşanan Problemler
Östrojen hormonunun azalmasına bağlı menopoz döneminde hormonal, fiziksel ve duygusal
değişiklikler ortay çıkmaktadır. Menopozun erken döneminde vazomotor belirtiler (sıcak
basması, terleme vb.), ruhsal sorunlar, üriner problemler, cinsel problemler ve kanser gibi
sorunlar görülmektedir. Kardiyovasküler hastalıklar, osteoporoz ve ürogenital değişiklikler ise
menopzun geç döneminde görülmektedir.8-10
Menopoz döneminde çok sık yaşanan vazomotor belirtiler yüz kızarması, gece terlemesi ve
sıcak basmasıdır. Sıcak basmaları menopozal dönemdeki kadınların %75’inde görülmektedir.11
Kadınların %30’unun günlük yaşamını etkileyen sıcak basmaları menopozun bütün dönemleri
boyunca devam etmektedir.12,13
Sıcak basmalarının artmasında uyarıcı olan faktörler aşağıda yer almaktadır.13
❖ Aşırı yorgunluk,
❖ Bireyin toleransından daha fazla aktivite,
❖ Sigara,
❖ Kafein,
❖ Alkol,
❖ Yağlı-baharatlı yiyecekler,
❖ Çevresel faktörler.
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Menopozla ilişkili vazomotor belirtileri olan 25 bin 161 kadın ile yapılan küresel kesitsel bir
araştırmada orta-şiddetli vazomotor belirti prevalansı Avrupa, ABD ve Japonya’da sırasıyla
%40, %34 ve %16 olarak bulunmuştur.14 Tomida ve arkadaşlarının 2021 yılında Japonya’da
yaşayan 1152 kadınla yaptığı bir araştırmada sıcak basmaları katılımcıların %24,5’i tarafından
belirtilmiştir. Sıcak basmalarının menopoz sonrası 2-5 yıl ya da 50-54 yaş arasında en yüksek
prevalans ve şiddet ile yaşandığı bulunmuştur. Sıcak basması bildiren kadınların
bildirmeyenlere göre %15 daha sık uyku sorunları yaşadığı saptanmıştır.15
Menopozal dönemde kadınlarda yaşanan sıcak basmasının dışında gece terlemesi, çarpıntı,
uyku problemleri, iskelet ve kas hastalıkları, kalp damar sistemi hastalıkları ve kanser
görülebilmektedir.16 Bu dönemde psikolojik sorunlar arasında sinirlilik, depresyon,
konsantrasyon güçlüğü, keyifsizlik ve unutkanlık yer almaktadır.17 Menopozal dönemde
ürogenital sorunlardan üriner enfeksiyon, disparoni, cinsel organlarda atrofi, kuruluk ve cinsel
istekte azalma bulunmaktadır.18
Menopozal dönemde görülen gece terlemesi ve sıcak basmasından sonra gelen en önemli
yakınmalardan birisi de uyku sorunudur. Vazomotor belirtiler özellikle uyku problemlerine
neden olmaktadır.11 Kadınlarda uykusuzluk prevalansı %14 ile %53 arasında değişmektedir.19,20
Perimenopozal ve postmenopozal dönemde sıcak basmaları, terleme ve uyku kalitesi arasındaki
ilişkide anksiyete ve depresyonun aracı etkisini araştıran bir çalışmada toplam uyku kalitesi
puanları, sıcak basması, terleme, anksiyete ve depresyon belirtileri ile pozitif yönlü ilişki
bulunmuştur.21 Japonya’da kadınlarla yapılan başka bir araştırmada sıcak basması bildiren
kadınların bildirmeyenlere göre %15 daha sık uyku sorunları yaşadığı saptanmıştır.15
Menopoz Döneminde Nefes Egzersizlerinin Önemi
Literatürde menopoz döneminde görülen vazomotor belirtiler ve uyku sorunları ile baş etmede
davranış değişikliği, fiziksel egzersiz, yoga, gevşeme egzersizleri (yavaş-ritmik-diyafram
nefes egzersizi, Mindfulness temelli stres azaltma), hipnoz, akupunktur vb. yöntemlerinin
kullanıldığı çalışmalar mevcuttur.22-25
Menopoz döneminde yaşanan belirtileri azaltmada etkili yöntemlerden birisi de nefes
egzersizleridir. Nefes almak, hayatın her alanında bize refakat eden ve sağlıklı bir yaşam için
hayatta kalmamızı sağlayan en önemli fonksiyondur.26 Menopozal sıcak basmalarının
sıklığını ve şiddetini azaltmak için cihaz kılavuzluğunda yavaş tempolu solunumun etkinliğini
değerlendiren randomize kontrollü bir araştırmada, tempolu solunumun orta-şiddetli sıcak
basması sıklığında %19’luk bir azalma bulunmuştur.25 Tempolu solunumun sıcak
basmalarında etkisini araştıran küçük randomize deneysel çalışmalarda olumlu sonuçlar
alındığı belirtilmiştir.22 Menopoz dönemindeki kadınlarla yapılan bir araştırmada, meditasyon
ve nefes egzersizinden oluşan bir yoga programı uygulandıktan sonra 6, 12 ve 18 haftalık
yoga terapisinden sonra kadınların yaşam kalitesinin fiziksel, psikolojik, sosyal ve çevresel
alanlarında çalışma ve kontrol grubu arasında son derece yüksek istatistiksel olarak anlamlı
bir fark bulunmuştur.27 Iyyappan ve arkadaşlarının 2018 yılında yaptığı bir araştırmada derin
nefes egzersizinin menopozdaki kadınlarda menopoz semptomlarının azaltılmasında önemli
bir etkiye sahip olduğu saptanmıştır.28 Kırsalda yaşayan menopoz dönemindeki kadınlarla
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yapılan yarı deneysel bir çalışmada, deney grubunda kontrol grubuna göre derin nefes
egzersizlerinin menopoz semptomlarını azaltarak önemli bir etkiye sahip olduğu
gösterilmiştir.29 Sık sık sıcak basması yaşayan toplam 33 postmenopozal kadınlar yapılan bir
araştırmada rastgele olarak tempolu nefes alma ve kas gevşeme grubuna atanmıştır. Yalnızca
tempolu nefes alma grubunda olan kadınlarda başlangıç seviyesinden itibaren sıcak
basmalarında önemli bir düşüş olduğu bulunmuştur.30
Sonuç ve Öneriler
Literatürde yapılan çalışmalar doğrultusunda menopoz döneminde yaşanan sorunları
azaltmada ve yaşam kalitesini artırmada nefes egzersizlerinin etkili olduğu bulunmuştur.
Özellikle sıcak basmalarını azaltmada nefes egzersizlerinin kullanıldığı deneysel çalışmalarda
bulunan sonuçlar vazomotor belirtilere nefes egzersizlerinin etkisini ortaya koymaktadır.
Menopoz döneminde nefes egzersizlerinin uyku kalitesine etkisinin araştırıldığı deneysel
çalışmalar yapılmalıdır. Özellikle sağlık alanında çalışan, eğitici rolü olan hemşirelerin
menopoz döneminde vazomotor belirti ve uyku problemi yaşayan kadınlara nefes
egzersizlerini içeren sağlık eğitimleri planlamalı, uygulamalı ve sonuçlarını değerlendirerek
meslektaşları ile paylaşmalıdır.
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ÖZET
Türkiye'nin çay üretimi daha çok Rize, Ordu, Giresun, Trabzon ve Artvin illerinde
yoğunlaşmaktadır. Gürcistan sınırından başlayarak Araklı ilçesine kadar olan hat çay için en
uygun ve verimli bölgelerdir. Çay bu bölgede yaşayan insanların en önemli geçim kaynağıdır.
2006 yılında Hemşin ilçesinde organik çay yetiştiriciliğine geçilmesi ve Rize'de kademeli
olarak organik çay yetiştiriciliğine geçilmek istemesi nedeniyle bu konu önem kazanmıştır.
Çay tarlalarında organik gübrelerin nasıl kullanılabileceği konusunda çok fazla araştırma
bulunmamaktadır. Bu araştırma 2018-2019 yılları arasında Rize ilinde 8 lokasyonda (Hopa,
Fındıklı, Ardeşen, Pazar, Hemşin, Çayeli, Ortapazar ve Division/Of) farklı organik gübrelerin
verime etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Ortalama yaş çay verimi 2017 yılında 1500
kg/da civarında iken, 2018 ve 2019 yılında 2000 kg/da'ra yükselmiştir. Ayrıca organik gübre
uygulaması öncesi toprak pH'ı ilk yıl 3.5 civarında iken 4.5’ a kadar çıkmıştır ve 2017 yılında
ilk hasat sonunda ve 2018/2019 yılında da aynı durum tekrarlanmıştır. Çalışmanın yapıldığı
lokasyonlarda toprak organik madde değerleri yüksek (%10’a kadar) iken 2017 yılı sonunda
ortalama %4’ün altına düşmüş ve 2018/2019 yılında organik madde % 4 civarında olmuştur.
Deney sonuçları, organik gübre kullanımı sonucunda verimin düşeceği fikrini ortadan
kaldırmaya yeterlidir.
Anahtar Kelimeler: Çay, organik gübre, verim
ABSTRACT
Turkey's tea production is more concentrated in Rize, Ordu, Giresun, Trabzon and Artvin
provinces Beginning from the border from Georgia up to to the Araklı district are the most
appropriate and high yielding areas. Tea is the most important source of livelihood for people
living in this region. In 2006, this issue became important due to the transition to organic tea
cultivation in Hemşin district and the gradual transition to organic tea cultivation in Rize.
There is not much research about how organic fertilizers can be used in these tea fields. This
research was carried out between 2018-2019 in order to determine the effect of different
organic fertilizers on yield in 8 locations (Hopa, Fındıklı, Ardeşen, Pazar, Hemşin, Çayeli,
Ortapazar and Division / Of) in Rize province. While the average yield of fresh tea was
around 1500 kg / da in 2017, it increased to 2000 kg / da in 2019. In addition, the soil pH was
around 3.5 before the application of organic fertilizer in the first year, but increased by 4.5
sonunda at the end of the first harvest in 2017 and the same situation was repeated in
2018/2019. While the soil organic matter values were high (up to 10%) in the locations where
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the study was conducted, it decreased below 4% on average at the end of 2017 and in
2018/2019 the organic matter was around 4%. The results of the experiment are enough to
eliminate the idea that the yield will be reduced as a result of the use of organic fertilizers.
Keywords: Tea, organic fertilizer, yield
INTRODUCTION
Camellia sinensis belonging to family Theaceae, commonly known as tea is a plant species
whose leaves and leaf buds are used for tea production. There are 3 types of tea: green, oolong
and black. Green and Oolong tea are the most widely consumed beverages in Asian countries
and has been familiar in China and Japan for centuries. Oolong tea is semi-fermented during
processing, whereas green tea is not fermented and black tea is fully fermented (Rahman et al.
2013). Black tea accounts for approximately 72 % of the world’s total tea production
(Sharangi, 2009). In Turkey, generally black tea production is common and a little green tea
production is present at the Eastern Black Sea Region.
Agriculture changed direction due to the effect of industrial revolution and green revolution
arised in the second half of the 20th century. The aim in the Green Revolution was to increase
yield obtained from a unite area to compensate the food need of the human population. The
requested yield increase was obtained after for this aim applicated pesiticides and fertilizers,
but it was observed that with time applicated pesticides and fertilizers showed a lot of
negative effects especially human health. Besides this environmental problems like the
degeneration the physical structure and nutritive balance of the soil, salinisation and
desertification encountered. As a result of all this and other negetaive developments “Organic
Agriculture” arised as an alternative production system (Aksoy, 2001).
The purpose of organic agriculture is to rehabiltate the degenerated the ecological balance due
to the still used conventional agriculture applications, to minimize the agricultural inputs and
applications which are responsible for the degeneration of this balance and to use natural
products instead of fertilizers, peticides and hormones harmful for human health (Kayahan,
2001; Kirazlar, 2001).
İn Turkey organic farming is developing rapidly due to the increase of demand from foreign
countries, the support of the Ministry of Agriculture, Food and Livestock, the increasing
interest of universities, research companies and non governmental institutions, the interest of
local farmers and public opinion, the formation of a domestic market etc. (Aksoy and
Altındişli, 1999; Kenanoğlu and Karahan, 2002; Demiryürek et al., 2008).
The main cultural application in increasing yield per unite area is fertilization. Materials used
as fertilizers can be very different. These grouped as organic fertilzers and chemical
fertilizers. Organic fertilizers are like farm manure of natural, organic character. İn case
chemical fertilizers are containing one or more nutrients. The negatice effects of the extreme
use of chemical fertilizers on human health are detrmined by conducted experiments
(Demiryürek, 2011).
Tea production are practised in the Eastern Black Sea Region, in a zone beginning from the
Georgian border up to the Fatsa district in Ordu. İn this region tea production is mainly
located in Rize, Ordu, Giresun, Trabzon and (Anonymous, 2015) . İf we are considering the
tea production areas in the World this regions is located in the top zone. İn Asian countries
like China, İndia and Sri Lanka temperature does not falls up to minus degree in tea
production areas and tea production is covering the whole year. But in our country where we
can feel four climates tea plantations are in fallow four six months. The fact that snow falls on
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Turkish tea plantations bring them an extra important characteristic. Because of this character
pesticides are not applicated in our tea production areas. This gives Turkish tea compared
with teas in the World “the most natural tea” characteristic.
The biggest advantage of Turkish tea sector is that pesticides are not used its cultivation. The
winter conditions decease pests in natural means as it snow in Rize province situated in the
north east of Turkey. As a result of that, there is no need to use any pesticides. A small
amount of pests have been seen in Rize province actually, but they does not reach the
population require to use pesticides. Two important parameters prevent the production of
organic tea in general. One of them is the pesticides and the other one is chemical fertilizers.
All of the tea, produced in Turkey, will be organic product if it is used organic fertilizers
instead of chemical ones, as the Turkish tea industry has already not been used pesticides.
That feature is a great advantage of Turkish tea sector (Saklı, 2011)
Material
The research study involves originally 18 different organic fertilizers in 2018 nd 13 different
organic fertilizers in 2019 compared witth chemical fertilizer. These were compared in a
randomized block design with three replications in 8 locations, Pınarlı/Hopa, Fındıklı,
Ardeşen, Pazar, Çayeli, Ortapazar, Hemşin and Of/Trabzon.
Leaves were collected at possible harvesting times. Also soil samples were taken before
fertilizer application and after every harvest time to determine the changes in soil due to
fertilizer application.
Determination of fresh yield:
10m2 were harvested in every plot, every application and every location. Harvested leaves
were weighted using a balance and recorded as kg/1000m2 in possible harvesting times
Determination of soil pH and organic matter
The sample analysis were done in the Soil Analysis Laboratory in Pazar/Rize.
RESEARCH AND FINDINGS
Fresh leaf yield values (kg/da) can be seen in Table 1 for 2018 and table 2 for 2019. Generally
it can be foresaid that different organic fertilizers led to higher yields compared with chemical
fertilization and control. Red marked values are showing yields near to that obtained with
chemical fertilizer application.
Remarkable is that the control trials showed higher yield values at the first shoot harvest. But
we know, that in tea remarkable yield can be obtained in Rize regarding the first shoot harvest
in plantations where any fertilizer is not applied.
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Table 1: Fresh Yield Values obtained in 2018
2018 Total Fresh Leaf Yield (kg/da)
HEMŞİN

ARDEŞEN

HOPA-PINARLI

FINDIKLI

PAZAR

MUSADAĞI

ORTAPAZAR

OF-BÖLÜMLÜ

CONTROL

748,833

1083,100

1218,453

1614,000

1240,800

1131,190

1999,300

1746,700

CHEMICAL

0,000

1555,400

2237,580

2267,567

2349,800

1995,787

2774,983

2491,867

1

854,333

1207,973

1903,773

2158,867

1851,833

1245,283

2632,267

2310,600

2

777,667

0,000

1215,607

1507,400

1201,200

903,657

1878,267

1614,240

3

572,600

1095,567

972,433

1511,600

1219,567

1161,213

1977,400

1681,533

4

574,467

1194,483

1113,320

1601,200

1521,600

1043,007

2043,267

1764,433

5

1083,933

1733,100

2081,833

2646,167

2222,100

1475,813

2750,550

2562,600

6

0,000

0,000

1291,933

2250,000

1598,467

1091,247

1803,333

2175,433

7

657,067

1345,250

1518,960

2033,067

1452,233

1243,507

2392,367

1843,000

8

892,467

1335,250

2126,633

2232,967

2088,933

1661,257

2710,717

2411,200

9

749,133

0,000

1305,873

1639,533

1533,100

1285,717

2314,317

1820,467

11

957,300

1702,167

2267,667

2093,300

2249,400

1595,370

2890,500

2531,833

12

508,967

1064,917

1085,013

1593,133

1179,467

885,060

2068,583

1687,153

13

640,733

935,233

1142,360

1710,200

1425,867

1044,160

2197,650

1646,593

14

587,467

1256,500

1155,460

1506,517

1118,167

934,400

1955,900

1461,553

15

209,933

0,000

1397,140

1476,500

1195,400

1087,330

1906,950

1802,533

16

594,600

1219,327

1121,227

1422,033

1219,467

1081,407

2180,950

1686,293

17

644,200

818,150

1073,580

1442,533

1153,233

1055,913

2466,367

1752,020

19

697,533

919,180

1191,653

1577,567

1072,467

958,223

2253,683

1569,307

22

761,600

878,530

1409,760

1473,533

0,000

1395,617

0,000

0,000

Table 2: Fresh Leaf Yield Values Obtained in 2019
2019 Total Fresh Leaf Yield (kg/da)
CONTROL

HEMŞİN

ARDEŞEN

HOPA-PINARLI

FINDIKLI

PAZAR

MUSADAĞI

ORTAPAZAR

OF-BÖLÜMLÜ

720,600

725,900

935,467

1122,533

1025,367

900,000

1443,100

1190,300

1462,050

2128,400

1778,433

2111,633

2199,670

2037,433

1926,000

CHEMICAL
1

854,300

1058,150

1358,500

1771,967

1402,233

845,000

1725,700

1669,000

2

777,670

1000,900

818,167

1238,367

999,467

1039,000

1392,867

1473,700

3

572,600

755,333

739,933

1296,800

1124,267

936,000

1286,233

1461,300

4

574,460

951,733

890,833

1504,400

1238,300

861,000

1474,433

1770,000

5

1083,930

986,100

1541,400

2285,067

1683,600

840,000

1116,333

2192,800

6

761,600

1009,933

864,240

1021,033

1079,333

735,000

1472,700

1632,400

7

657,070

728,850

1070,600

1579,667

1246,967

843,500

1501,833

1634,100

8

892,460

1247,650

1750,567

2082,367

1805,133

2005,500

2076,267

2480,100

9

749,130

0,000

1211,133

1481,167

1365,200

62,000

1642,667

17878,000

10

697,530

871,000

727,933

1313,733

1001,067

1180,000

1571,267

1580,100

11

957,300

1096,967

1650,533

1757,667

1687,400

1529,000

2159,267

2491,400

12

50.897,000

891,000

732,467

1238,733

936,867

1242,500

1346,867

1541,700

13

640,700

871,900

774,213

1380,567

1040,333

118,100

1416,667

1595,700

Soil ph Values of the location can be seen in Fig. 1 and 2 and soil organic matter content for
the same location can be seen in Fig. 3 and 4. The pH values in the Ortapazar location
changed from values from 3.5 up to 4.5 in Ortapazar (Fig. 1 and 2)and also in all locations.
On the othe side we were able to seed that the organic matter content decreased from levels
from 12 % to nearly 4 % and was stable alos in the second year 2018 (Fig. 3 and 4). This can
alo be stated for all locations.
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Fig. 1: pH Values of soils in the Ortapazar location in 2017

Fig. 2: pH Values of soils in the Ortapazar location in 2018
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Fig. 3: Organic matter values of soils in the Ortapazar location in 2017

Fig. 4: Organic matter Values of soils in the Ortapazar location in 2018
CONCLUSION
Turkish tea, to have the advantage of producing organic tea, is an important opportunity. The
increasing importance of healthy consumption today can be treat as a chance for consumers in
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Europe and in the World as well as Turkish consumers. For this reason, all necessary efforts
should be initiated to produce organic tea in tea gardens of Turkey as soon as possible.
The industry must tackle the problem of quality for use advantage of organic tea as needed.
The high quality of fresh tea harvested and good quality black tea processed will be given
high price in the tea exchange and this will play an important role in the system. Organic tea
meeting the high price in the market will eliminate the problem of competition about Turkish
tea due to high costs. If organic tea production realized, the factories could pay a higher price
to tea farmers and ask them to harvest higher quality fresh tea leaves (Saklı, 2011).
ÇAYKUR planned to switch to Organic tea production in all tea plantations in Rize in 2018.
But the lack of information about the use and kind of organic fertilizers is still present. İn near
future the farmers has to be educated intensively about the structure of organic tea production,
the use of organic fertilizers and they have to be highlighted about future plans of ÇAYKUR
and the Ministry of Agriculture, Food and Livestock.
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ÇANAKKALE KENTSEL ALANINDAKİ SAVAŞ ALANLARININ MEKÂNSAL
BELLEK AÇISINDAN İRDELENMESİ
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ÖZET
Bu çalışmada Çanakkale kentsel alanındaki, Birinci Dünya Savaşı sırasında kullanılan savaş
alanları ve buralara yapılan anıt ve şehitliklerin peyzaj mimarlığı açısından incelenmesi konu
edilmiştir. ‘Birinci dünya Savaşı’nda kazanılan tek cephenin ‘Çanakkale’ olması bu alanları
dünya çapında önemli kılmaktadır. Çalışmanın amacı, Çanakkale kentinde mekânsal bellek
oluşturan bu bölgelerin günümüzdeki envanterlerinin oluşturulması, kentsel tasarım açısından
incelenerek sorunlarının ortaya konulmasıdır. Ayrıca bu bölgelerin turizm ve rekreasyona
önemli katkılar sağlayarak kent ekonomisini destekleyebilmeleri için önerilerde
bulunulmuştur. Yapılan bu çalışma ile kamu ve özel kuruluşların gelecekte yapacakları
planlama ve tasarım çalışmalarında veri oluşturularak bilime katkı sağlamak hedeflenmiştir.
Anahtar kelimeler: Koruma, 1915 Çanakkale Savaşı, Çanakkale kentsel tasarımı, Tarihi
kültürel peyzaj
EXAMINATION OF ÇANAKKALE CITY BATTLEFIELDS IN TERMS OF
SPATIAL MEMORY
ABSTRACT
In this study, it is the subject of examining the battlefields used during the First World War in
the urban area of Çanakkale and the monuments and martyrdoms built there in terms of
landscape architecture. The fact that "Çanakkale" was the only front won in the "First World
War" makes these areas important world wide. The aim of the study is to create the present
inventories of these regions that create spatial memory in the city of Çanakkale, to examine
them in terms of urban design and to reveal their problems. In addition, suggestions have been
made so that these regions can support the city economy by making significant contributions
to tourism and recreation. With this study, it is aimed to contribute to science by creating data
in the planning and design studies of public and private institutions in the future.
Keywords: Conservation,1915 Çanakkale War, Çanakkale urban design, Historical cultural
landscape
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GİRİŞ
İki kıtayı birleştiren konumuyla Çanakkale, Anadolu’nun, Marmara Denizi’nin ve
Karadeniz’in kapısı olması nedeniyle dünyaca ilgi odağıdır (Koca, 2017). Aynı zamanda
Çanakkale İli, “Birinci Dünya Savaşı”nda savaşın kazanıldığı tek cephe olması ile tarihe
damga vurmuştur. Bu öneminden dolayı çalışma konusu olarak seçilmiştir. Yaşanan olayların
izleri Çanakkale Boğazı’nın iki yakasında, Gelibolu ve Biga yarım adalarındaki açık
mekânlara yansımıştır.
Çalışmada Çanakkale Anadolu yakası kent merkezinde yer alan,“1915 Çanakkale Savaşı”nı
yansıtan ve kente kimlik kazandıran, tarihi kültürel mekân ve alanlar ele alınmıştır.
Çalışmanın temel amacı, bu mekân ve alanların peyzaj mimarlığı açısından yerinde
incelenerek, sorunları ve ihtiyaçlarının belirlenmesidir. Çalışmanın gerekçesi, kentin farklı
alanlarında birbirinden kopuk olan şehitlik ve tabyaların yeterince tanıtılmaması, bazılarının
bakım-onarım ihtiyacının olması ve günümüz ihtiyaçları doğrultusunda kullanım
yetersizlikleridir. Çanakkale savaşlarında yaşanan olayların izlerini ve kanıtlarını taşıyarak
kentin belleğini oluşturan bu mekânlar, kentsel peyzaj açısından bütünlük içinde yönetimleri
ve kullanımları sağlanırsa, tarihin yerinde öğretilmesine katkı sunacaklardır.
Alkan (2019), tarihi alanların kent ve bölge ekonomisi dinamiklerinin ivme kazanmasndaki
önemini ortaya koymuştur. Bu alanların yapısal elemanlarının zengin ve estetik olmasının,
alanın kullanıcılarının potansiyelinde ve manevi kazancında da artış sağlayacağını
belirtmektedir. Ayrıca bu alanlar turizm açısından oluşturdukları potansiyelleri ile kent
ekonomisi açısından katma değer sağlamaktadırlar.
Dünya genelinde gerçekleşen uluslararası seyahatlerin %37’si kültürel amaçlı gezilerdir. Bu
gezilerde savaş alanları önemli yer tutmaktadır. Savaş alanlarına yönelik yapılan turizmin
tanımlanması, 1990’lı yıllardan sonra hüzün turizmi, keder turizmi, kara turizm, savaş turizmi
gibi farklı şekillerde olmuştur. Hüzün turizminin bir alt dalı olan savaş alanları, kültürel miras
kavramı içinde ele alınmaktadır. Hüzün turizminde asıl olan, turistlerin gerçek veya sembolik
olarak ölümle karşılaşmaları ve bu açıdan kendilerini olaya motive etmeleridir (Alaeddinoğlu
ve Aliağaoğlu, 2007; Okuyucu ve Erol, 2018). Günümüzde Çanakkale savaş alanları, gerek
ulusal gerekse uluslararası alanda kültürel turizmin ve hüzün turizminin en önemli kaynağıdır.
Bu potansiyel genelde Gelibolu yarımadasına yöneliktir. Çanakkale savaş alanları odağında
Gelibolu yarım adasının olması, ziyaret açısından kentin ihmal edilmesi sonucunu
doğurmamalıdır. Farklı kentlerden gelen bazı ziyaretçiler, yönlendirilmediği için kenti
görmeden gidebilmektedir.
Çalışma sonucunda Çanakkale kentsel alanında günümüzde mevcut olan savaş alanlarının
birbiri ile ve kent ile bağlantısının bir bütünlük içermediği, peyzaj mimarlığı açısından bitkisel
ve yapısal tasarımlarında sorunlar olduğu belirlenmiş ve önerilerde bulunulmuştur.
Tarihi alanlar ve peyzaj tasarımı ilişkisi
Özer (1993)’e göre tarih, zaman içinde insanoğluna ait faaliyetlerin diyalektik gelişimiyle
oluşan dinamik bir süreçtir. Bu süreçte oluşan tarihi çevreler farklı medeniyetlerin izlerini,
yaşam felsefelerini taşımaları ile nitelik kazanırlar (Norberg-Schulz, 1979). Geçmiş ile bugün
arasında bağlantı kuran, kente kimlik kazandıran bu tarihi alanlar, geçmişin yaşam izlerini
taşıyarak belgesel ve sanatsal özellikleri ile açık müze niteliği taşırlar (Ahunbay, 2016;
Tırnakçı ve Aklıbaşında, 2018). Bu özellikleri ile kent tarihini fiziki mekânlarda yaşatarak
kent belleğini oluştururlar. Ancak bu alanlar kentlerin hızlı gelişimine bağlı olarak yükselen
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yapılar arasında kaybolmakta, özgün değerlerini zamanla yitirebilmekte ve hak ettikleri değeri
bulamamaktadırlar. Kent sınırlarında birbirinden kopuk olarak sergilenen ve koruma alanı
olarak ilan edilen bu alanlar, kent içinde kaybolmakta ve kullanıcılar tarafından yeterince
algılanamamaktadırlar. Oysa bu bellek alanlar gelecekte de hafızalarda yer bulmayı hak eden
kültürel miras alanlarıdır. Bu mirasın bozulmadan gelecek nesillere olduğu gibi kalabilmesi,
tarihi olayların yerinde yaşanarak anlaşılmasını sağlayacak, turizme önemli bir kaynak
oluşturacak ve milli duyguları pekiştirecektir.
Taşıdıkları bu nitelikler nedeniyle özel yönetim statüsünde işletilerek korunmaları, bakım ve
onarımlarının yapılması gerekmektedir. Bunun sağlanabilmesi için etkin koruma ve yenileme
çalışmaları zorunludur. Çelik ve Yazgan (2007)’nin de belirttiği gibi tarihi çevre koruma ve
yenilemede amaç; tarihsel ve kültürel sürekliliğin sağlanması, tarihi çevrenin çağdaş yaşam
koşulları doğrultusunda daha sağlıklı fakat kimliğini koruyarak canlandırılması, yapı stoku
durumundaki tarihi yapıların değerlendirilmesidir.
Tarihi kentsel peyzaja ilişkin tavsiye kararı, 10 Kasım 2011’de UNESCO genel konferansında
kabul edilmiştir. Tarihi kentsel peyzaj yaklaşımı, fiziki çevrenin korunmasının ötesine
geçerek, somut ve somut olmayan tüm nitelikleri de dahil olmak üzere, insanın yaşadığı
çevrenin bütününe odaklanmaktadır (KMKD, 2018). Zaten tarihi alanlarda koruma
çalışmaları, bahçesi ve çevresi ile birlikte başlamalı, sokak, mahalle, kent ve bölge ölçeğine
kadar devam etmelidir (Erduran Nemutlu, 2014). Çünkü tarihi yapılar çevreleriyle birlikte
korundukları zaman geleneksel mimari, belirginliğini ve sürekliliğini devam ettirebilirler
(Çelik, 2004; Ponting, 2000). Bu nedenle peyzaj mimarlığı açısından bu alanlar süeklilik
içinde incelenmeli ve gereğinde yeniden ele alınmalı, envanterleri belirlenmelidir.
Kentsel peyzaj planlama ve tasarımında tarihi dokular, bir müze objesi olarak görülmeyip
geçmişi tanıtmalı, günümüzün fiziksel ve sosyo-kültürel ilişkileri düzeninde anlamlı bir yer
kazanmalıdırlar. Ancak o zaman kentsel bellek niteliği kazanırlar. Bu nedenle kentsel peyzaj
tasarımı tarihi dokuların korunması, yaşatılması ve geliştirilmesi bağlamında etkin bir süreç
olarak karşımıza çıkmaktadırlar (Özdemir, 2007). Tarihi kentsel peyzaj yaklaşımı kenti
zamanda ve mekânda bir süreklilik olarak görür ve yorumlar (KMKD, 2018). Çünkü kent
dinamik bir yapıdır ve sürekli gelişimi söz konusudur. Bu yapı içinde tarihi alanlar ve
çevreleri evrensel mirası oluşturan değerlerdir. Her tarihi alan ve çevresi özel karakteri ve
dengesi, onu oluşturan parçaların birbiriyle kaynaşmasına bağlı olan ve yapılar, mekânsal
organizasyon ve çevresi kadar insan faaliyetlerini de içeren bir bütündür (Ahunbay, 2016;
Erden Erbey, 2018).
Savaş ve savaş alanları
Savaşlar, tarih boyunca insanların hayatlarını etkilemekte ve tüm insanlığın kaderini
belirlemektedir (Aliağaoğlu, 2008; Yeşildağ, 2010). Savaş alanları, ise müzeler, şehitlikler ve
mezarlar ile çoğu zaman onların yakınında bulunan anıtlar, kaleler, limanlar, orduların
kullandıkları yollar, karargâhlar, silahlar, kurtuluş ve savaş yıl dönümleri, savaşlarda yaşanan
olaylar, kent savunmasına sahne olan yerlerde ise bütünüyle kentin kendisidir (Aliağaoğlu,
2008; Basarin, 2011; Doğaner, 2006; Alaeddinoğlu, Aliağaoğlu, 2007; Yeşildağ, 2010; Uzun,
2014). Diğer bir savaş mekanı ise istihkam alanlarıdır. Kelime anlamı, kuvvetli ve dayanıklı,
sağlam demektir. Düşmana karşı, hücumlarını savmak için hazırlanmış bulunan siper, askeri
yapılara verilen isimdir (Yeğin, 1978). Çalışma alanında bunların tümü vardır.
Savaşların en önemli mekânı olan ‘tabya’ içi toprak dolu silindir biçimi yapılmış mekânlardır
(Keegan, 2007). Tabya, top ve tüfekle atış yapılmasını sağlayacak şekilde yapılmış
platformlardır. Bunlar dört cepheli, ön cepheleri dar açıyla öne doğru çıkmış olup, düşmanın
gözlemlenmesine ve silahların konuşlandırılmasına olanak sağlamaktadır. Yan cepheleri ise
tabyayı dik açıyla duvara bağlamaktadır. Genellikle kâgirden yapılan tabyaların iç tarafları
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toprakla doldurularak sağlamlaştırılmış ve böylece dış yüzeye gelecek top ateşine karşı
desteklenmiştir. Çanakkale’de özellikle boğazda inşa edilen tabyalar aynen kaleler gibi boğazı
izinsiz geçmeye çalışan gemileri, etkili bir şekilde çapraz ateş altına almak amacı ile karşılıklı
olarak inşa edilmişlerdir (Acıoğlu, 2016). Savaş sırasında piyade erler tarafından bu siperlerin
de kazıldığı ve diğer yapıların da tüm savaşa katılanlarca emek verilerek yapıldığı da
düşünülmelidir. Uzun süren bu çalışmaların ve savaşın ne kadar zor olduğunun anlaşılması bu
gün sahip olunanların kıymetinin daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır.
Savaşlara ait bu mekânların birçoğu zamanla değişmekte, kaybolmakta ve bazılarının yeri bile
kesin olarak belli olamamaktadır (Doğaner, 2006). Bu çok üzücüdür. Çoğunluğu ise
günümüzde sadece bir obje olarak veya gezi alanı olarak değerlendirilebilmekte, turizm
aracına dönüşmekte, o günü yeterince yansıtamamaktadır. Bu nedenlerle bu alanların yaşanan
olayları en iyi anlatabilecek şekilde anı parkları veya anı alanları olarak tasarlanması dönemin
savaş olaylarının içselleştirilebilmesini ve canını vermiş kişilerin hak ettiği saygının geleceğe
taşınmasını sağlayacaktır.
Savaş alanlarının ziyaret edilme nedenleri kısaca şu şekildedir (Hall, Basarin & LockstoneBinney, 2010; Yeşildağ ve Atay, 2011): Tarihe olan ilgi; belirli bir mezar veya mezarlığı
ziyaret etme isteği; şehitleri, gazi olanları hatırlamak ve yapılan fedakârlığa minnettarlık
duymak; savaşı veya zaferi hatırlamak, daha iyi anlamak, kutlamak; savaş ile ilgili anıtları
ziyaret etme isteği; tarihe bakışı daha iyi anlamak. Yeşildağ (2010)’a göre yerli ziyaretçilerin
‘Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı’na gelişlerindeki ziyaret nedenleri ise, öncelikle
Çanakkale Savaşı’nı anlamaktır. Savaşan askerimize saygı, minnettarlık, bir savaş alanını
gezme tecrübesi, tarihi anlama ve hatırlamayı da önemsedikleri görülmektedir.
MATERYAL VE YÖNTEM
Çanakkale, dünya deniz ticaretinin ana güzergâhında bulunması nedeniyle her dönem
ekonomik ve siyasi çatışmaların odağındadır. Bu özelliği ile I. Dünya Savaşı’nda (1914-1918)
dünya tarihinin şekillenmesinde jeopolitik ve jeostratejik olarak rol almıştır. Çünkü Çanakkale
Boğazı, dünyanın en önemli iki iç denizi olan Karadeniz ve Akdeniz’i, İstanbul Boğazı’yla
birlikte birbirine bağlar (Herodotos, 2002; Koca, 2017).
Çalışmanın ana materyali Çanakkale Anadolu yakasında, kent merkezinde yer alan ve 1915
Çanakkale savaşında önemli olayların yaşandığı mekân ve alanlardır. Savaş sırasında boğazın
her iki yakasında karşılıklı konuşlandırılan kale ve tabyalar sayesinde savunma
gerçekleştirilmiştir (Şekil 1).

Şekil 1. Birinci Dünya Savaşı Çanakkale Haritası ve Tabyalar
(https://www.erguven.net/ders/1-Dunya-Savasi-Canakkale-Haritasi123 ve Acıoğlu, 2016)
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Bu çalışmada Anadolu yakasında yer alan savaş alanlarının günümüzdeki durumunun
incelenmesi konu edilmiştir. Çanakkale Savaşı ve savaş alanları denildiğinde daha çok
Gelibolu yarımadası odak alan olarak tanınmakta, kent merkezindeki alanlar ise hak ettikleri
çevresel tasarıma kavuşamamaktadır. Bunlardan bazıları askeri bölge sınırları içinde olup,
kamusal kullanıma açık olmadığından detaylı incelenmemiştir. Alanların tümü ise farklı
tarihlerde tarihi sit olarak çevreleri ile birlikte yasal koruma altındadır.
Çalışmada yöntem olarak; birinci aşamada konu ile ilgili kavramlar ve belgeler literatürden
araştırılmıştır. Çalışma alanında yaşanan tarihi olaylar bilimsel çalışmalardan elde edilerek
fiziki mekanlarla ilişkilendirilmiştir. İkinci aşamada çalışma alanları yerinde incelenerek
fotoğraflanmış ve görsel olarak analiz edilmiştir. Üçüncü aşamada bu veriler Çanakkale
haritası üzerine yerleştirilerek kent merkezine bağlı alanların haritası oluşturulmuştur. Son
aşamada tüm veriler sentezlenerek savaş alanları peyzaj mimarlığı açısından irdelenmiştir.
BULGULAR VE TARTIŞMA
Çanakkale Savaşı
İngiltere, Osmanlı Devleti’ne yapacağı harekat için Türklerin kuvvet merkezi olan İstanbul’u
seçer ve oraya giden en kestirme yol da Çanakkale’den geçmektedir. Bu nedenle İngiliz
Harbiye nazırı Lord Kitchner, Osmanlı Devleti’ni savaş dışı bırakabilmek için İstanbul’a
ulaşabilmeyi amaçlar ve Çanakkale’ye bir askerî çıkartma yapılması gereğini savunur. Kabine
toplantısında (23 Kasım 1914), Bahriye nazırı Churchill de İstanbul’un tehdit altında tutularak
Osmanlı Devleti’nin savaş dışı bırakılması için, Çanakkale’ye taarruz edilmesi fikrini
kabineye kabul ettirmeyi başardı (Bayazıt, 1972). Çanakkale’deki esas savunma hattı 1914
Eylül ayında Boğaz tahkimat görevi kendisine verilen Alman Amiral Usedom ve Çanakkale
Müstahkem mevki komutanlığına getirilen Tuğgeneral Cevat (Çobanlı) Paşa tarafından
hazırlanan plana göre yapılmıştır (Ergezer, 1962). Boğazda savaş gemilerinin hareketi ve
karşı konulma alanları Şekil 2’de görülmektedir. Bu savunma stratejilerinin hazırlandığı
önemli bir bölge olması ve günümüzde maalesef bir tanıtımı yapılmaması nedeni ile
Müstahkem Mevki gözetleme alanı da çalışma konusu olarak ele alınmıştır.
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Şekil 2. Çanakkale Savaşı Haritası (2012). (https://www.harbiforum.net/konu/canakkalesavasi-haritalari.141436/)
Savaş sırasında Anadolu yakasında Kumkale, Orhaniye tabyalarına toplar yerleştirildi. Bunlar
muhtemel taarruz sırasında düşmanı oyalayacak ve baskıları engelleyecekti. Çanakkale’nin
kuzeyinde Nara ve Mecidiye, güneyinde Çimenlik, Hamidiye tabyaları ve Kepez Burnunun
güneyinde Dardanos tabyası yer almıştı. Boğazın etkin korunması için, İngiliz mayın tarama
gemileri tarafından temizlendiği düşünülen sahalara yeniden mayın dökülmesine çalışılmıştır.
Bu amaçla Çanakkale müstahkem mevki komutanı Cevat Paşa, Kepez ilerisindeki mayın
hatlarında açılan gedikleri kapattı ve düşman gemilerini denize döktü (Semiz, 2003).
Çanakkale cephesi savaş alanları olarak çalışmada ele alınan alanlar: 1-Nara Tabyası, 2Maltepe Tabyası, 3-Anadolu Mecidiye Tabyası; 4- Hastane Bayırı Şehitliği, 5- Çimenlik
Kalesi ve Tabyası, 6-Anadolu Hamidiye Tabyası, 7-Dardanos Tabyası ve Hasan Mevsuf
Şehitliği, 8- Mesudiye Tabyası, 9- Turgut Reis Tabyası, 10- Kumkale Kalesi, Tabya ve
Şehitliği, 11- Orhaniye Tabyası, 12- Müstahkem Mevki Gözetleme Alanı (Şekil 3).
Askeri bölge sınırları içinde bulunan Nara ve Maltepe tabyaları, Anadolu Mecidiye Tabyası
ile Kumkale kalesi ve Tabyası kamusal kullanıma kapalıdır. Bu nedenle çalışma konusu
olarak değerlendirilmemişlerdir.
Nara Burnu Tabyası: Çanakkale İl merkezinin 5 km. kuzeydeki Nara Burnu’nda yer
almaktadır. Kitabesi mevcut olmayan tabyanın, Anadolu Mecidiye Tabyası’na bezerliğinden
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dolayı Sultan Abdülmecid tarafından yaptırıldığı, daha sonra II. Abdülhamid tarafından
yenilendiğini düşünülmektedir. II. Abdülhamid Arşivi’nde yer alan bazı fotoğraflar (1887/88
ile 1889’a ait) bunu desteklemektedir. Günümüzde yapı büyük ölçüde sağlam olup, askerî
bölge içindedir ve ziyarete kapalıdır. Tabya, Nara Kalesi’nin arkasında kuzeybatı-güneydoğu
doğrultusunda uzanan yedi bonet ve bonetlerin aralarında yer alan sekiz top yeri, bir
cephanelik ve karşılıklı iki nöbetçi odasından oluşmaktadır (Acıoğlu, 2016).

Şekil 3. Çanakkale Kentsel Alanı Savaş Alanları
Hastane Bayırı Şehitliği: Kentin merkezi bölümünde, Esenler mahallesindedir. Çanakkale
Merkez Hastanesi’ne tedavi amaçlı getirilmiş olan yaralılardan şehit olanlar burada
yatmaktadır. Günümüzde Çanakkale’li olup şehir dışında vefat eden şehitlerimiz de halen
buraya gömülmeye devam etmektedir. Kapısında bulunan mermer levhada belirtildiği gibi
1956 senesinde ‘Şehitlikleri İmar Cemiyeti’ tarafından yapılmıştır. Şehitliğin orta kısmında
yerden 1 m. kadar yüksek ve kare şeklindeki bir kaidenin üzerinde mermer bir anıt
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yükselmektedir. Bu anıtta; ‘I. Cihan Harbi’nde burada Tanrı’sına kavuşan ulu şehitlerimizin
ruhuna El Fatiha 1331-1333’’ yazılıdır (Şekil 4). Günümüzde ziyarete açık olan şehitlik kente
gelen ziyaretçilere yeterince tanıtılmamakta, bazen de gelenler kapalı olduğu için
girememektedir. Alanın kent ile bütünleşebilmesi ve anıtsal bir özellik kazanması için tanıtım
ve yönlendirme levhalarına ihtiyaç vardır. Girişi de tanımlı, anıtsal özellikte olmalıdır.

Şekil 4. Hastane Bayırı Şehitliği’nden görüntüler (2017)
Çimenlik Kalesi: Gayrimenkül Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun 10.07.1976 tarih
ve 9291 sayılı kararı ile tarihi sit olarak ilan edilmiştir. Çimenlik Kalesi, tarihi dönemlerde
‘Kala-i Sultaniye’, ‘Boğaz Hisarı’, ‘Çanakçılar Kalesi’ olarak isimler almıştır. Fatih Sultan
Mehmet, İstanbul’u savunmak için,1462-1463 yıllarında, boğazın en dar yerinde, Rumeli
sahilinde Kilitbahir Kalesi’ni, Anadolu yakasında ise Çimenlik Kalesi’ni karşılıklı inşa
ettirmiştir (Hatip, 2009). Boğazın bu kısmı olası saldırılarda düşman gemilerinin
yakalanabilmesi için en uygun jeomorfolojik özelliktedir (Şekil 5). Çimenlik Kalesi, 1915
Çanakkale Deniz Savaşları’nda Merkez Savunma Grubu’nun sevk ve idare bölgesi olmuş,
İngiliz ve Fransız gemileri tarafından bombardımanına tutulmuş, ancak yıkılmamıştır
(Erduran Nemutlu, 2021)

Şekil 5. Çimenlik Kalesi’nin konumu (Erduran Nemutlu, 2021).
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Kentsel sit alanı ilan edilen Kale’nin yakın çevresi, çok hızlı yapılaşmış ve ticari merkeze
dönüşmüştür. Kale ise askeri niteliğini korumuş ve kent dokusu ile bütünlük gösterememiş,
kopuk kalmış, turizm açısından ise yoğun kullanılmıştır. Yerinde yapılan inceleme ve
görüşmelere göre bunun en önemli nedeni çalışma alanının askeri nitelik taşımasıdır (Erduran
Nemutlu, 2021). Günümüzde kentlinin rekreasyonel kullanımının artırılabilmesi için park
alanında eğitici tasarımlara yer verilmiş, kafeteryalar açılmıştır. Ayrıca sergi salonu ve park
alanı sanatsal faaliyet için de kullanılmaktadır (Şekil 6). Alan turistlerin kent merkezindeki
önemli durağıdır. Kalede savaşın canlandırılması ve Nusret Mayın gemisinin maketinin
gezilebilmesi ziyaretçileri alana çekmektedir.

Şekil 6. Açık Müze Niteliğindeki Çimenlik Kalesi Park Alanı (2020)
Anadolu Hamidiye Tabyası: Kent merkezinde Barboros mahallesinde, yeni kordon sahilinde
yer almaktadır (Şekil 7). Gayrimenkül Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun 10.07.1976
tarih 9291 kararı ile askeri yapı olarak koruma altına alınmıştır. Uzun yıllar atıl durumda
kalmış, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2014 yılında yenilenme, onarım ve çevre
düzenleme alt yapı projesi yapılmış olup, 2017 yılında tamamlanmış ve 2018’de ziyaretçilere
açılmıştır. Günümüzde bitkisel tasarımında yenilemeler devam etmektedir. Anadolu
Hamidiye tabyası, boğazın güvenliğinin sağlanması için 1892 yılında Sultan II. Abdülhamit
tarafından yaptırılmıştır. Tabya’da 10 adet tescilli bonet (cephanelik) yapısı ve bunların
arasında yarım dairesel formda konumlanan 9 adet top atış alanı bulunmaktadır.

Şekil 7. Anadolu Hamidiye Tabyası’nın Havadan Görüntüsü (Cihan Kurnaz, 2021’den)
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Çanakkale Savaşları burada ziyaretçilere farklı bir konseptle anlatılmaktadır. Alan 100 dönüm
olup, yaya ve bisiklet yolları, çocuk oyun parkları, mescit, tuvalet, seyir terası, amfi tiyatro,
tören alanı ve kafeteryalar yapılmıştır. Mevcut bonetlerin işlevinin yanı sıra, 1. Dünya Savaşı
ve Çanakkale Savaşı kronolojik bir kurgu ile anlatılmaktadır. Ayrıca, savaşın ekonomik ve
sosyal yaşama etkileri, günümüze yansıması, çağdaş müzecilik anlayışına uygun olarak,
dramatik ve tematik bir şekilde, sergilenerek canlandırmalar, interaktif yöntemler ve grafikler
yardımıyla ziyaretçilere aktarılmaktadır. Alanda açık sergileme alanları, temalı park (
Gelibolu Minia), gösteri, etkinlik alanları ile Çanakkale Savaşında görev yapan uçakların
sergilendiği hangar yapıları planlanmıştır. Tabyaların sorumluluğu, Çanakkale Savaşları
Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’na verilmiştir. Günümüzde kentli ve turistlerin en yoğun
kullandığı savaş rekreasyonu alanıdır.
Hamidiye Şehitliği: Çanakkale Savaşları sırasında 18 Mart 1916’da şehit olan Hamidiye
Tabyası askerlerinin anısına 1956 senesinde ‘Şehitlikleri İmar Cemiyeti’ tarafından inşa
edilmiştir. Çanakkale merkez, Barbaros Mahallesi, Aziziye Caddesi üzerinde yer alır.
Mahalleler içine sıkışmış olan şehitliğin etrafı duvarla çevrili ve içinde bir anıt ile sekiz mezar
bulunur (Şekil 8). Bu mezarlardan 5 tanesi Hamidiye tabyasında, 18 mart 1913 şehit düşen
şehitlerimize, 2 tanesi Osmanlı dönemine, 1 tanesi de 1922 yılında şehit olan Jandarma erine
aittir (Tombul, 2015). Ancak bu şehitlik mahalle arasında çok dar bir alana sıkışmış
olduğundan günümüzde yeterince bilinmemekte ve ziyaret edilememektedir. Bir şehitliğe
gösterilmesi gereken saygı ve anı adına yeterli bir yönlendirilme yapılmadığı belirlenmiştir.

Şekil 8. Hamidiye Şehitliği (http://www.sehit.net/anadolu-hamidiye-sehitligi/)
Şehitlikteki anıtta: “Ahmet oğlu Ahmet Demirci, İsmail oğlu Halil -Antalya, Hüseyin oğlu
Salih -Yozgat, Ahmet oğlu İsmail -Bayramiç, Mustafa Oğlu İbrahim -Ayvacık, 5 Mart 1332
tarihinde Hamidiye Tabyası’nda şehit olmuşlardır’’ ibaresi yer almaktadır.
Mesudiye Tabyası: İl merkezine 16 km uzaklıkta, İzmir yolu üzerinde yolun sağında ve yola
1 km mesafede, Güzelyalı mahallesinde yer almaktadır. Tabya 1938-1940 yıllarında
(Cumhuriyet Devri) Boğaz tahkimatını güçlendirmek amacıyla inşa edilmiştir ve bilinenin
aksine muharebe görmemiştir. Bu tabyada 2 tane 15,5 cm çapında, sabit geri tepmesiz, 7 mt.
uzunluğunda İngiliz yapımı top kullanılmıştır. Topların yapım tarihi 1901-1902 olup,
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Mesudiye Zırhlısının toplarıdır. Top mevzileri arasında betonarme geçit tüneller, küçük
sığınaklar ile cephanelik yer alır. Tabyanın kuzey tarafında ise toprak siperler bulunmaktadır.
Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 30.05.2017 tarihli, 3818 nolu
kararına göre alanın sınırları belirlenerek Tarihi Sit ilan edilmiştir (ÇKVKBK, 2017). Ayrıca
içinde yer alan yapıların da belediye tarafından yıkılması ve alanın piknik alanı olarak
düzenlenmesi uygun bulunmuştur. Alanda piknik masaları-ocak, wc, büfe, konteyner, çocuk
oyun alanı, aydınlatma elemanları yer almaktadır. Tanıtım ve yönlendirme levhaları ile
ziyaretçilerin ulaşmak istedikleri yerlere kolayca gidebilmeleri sağlanmıştır. Bir dönem
alanda sportif faaliyet olarak paintball sahası yapılmıştır. Alan koruma alanı statüsünde
olmasına karşın misyonuna uygun bir kullanıma yer verilmemiştir. Alanda bulunan tabyalar
bakımsız olup tanıtılmamakta, alan çam ağaçları altında piknik alanı olarak bilinmektedir.
Hasan Mevsuf Şehitliği ve Dardanos Tabyası: Alan, Çanakkale-Güzelyalı yolu üzerinde
Dardanos antik kentinin bulunduğu bölgede yer alır. Edirne Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Kurulu’nun 23.06.1989 tarih 489 sayılı kararı ile arkeolojik sit olarak tescillenmiştir.
Boğazın güvenliğinin sağlanması için, II. Abdülhamit döneminde Mareşal Asaf Paşa
tarafından 1892 yılında yapılmıştır. O dönemdeki tabya veya müştemilata ait herhangi bir
yapı kalıntısı şu an bulunmamaktadır. Sadece bu bataryadan 15-16-17 numaralı, 1321 (1905)
yapımı 17.5 cm. çapında üç adet sabit top bulunmaktadır. Bu toplar bulundukları yerlerden
40-50 m Kuzeye taşınmışlardır. Toplar orijinal sehpaları üzerinde bulunmaktadırlar. Bu
topların hemen yanında 1899 (1315) yapımı, 15,5 cm çaplı iki top olmak üzere, toplam 5 top
bulunmaktadır (Tombul, 2015).
Çanakkale Boğazı, 22 düşman gemisi tarafından zorlanmış, boğazın girişinden bu bataryada
fedakarca mücadele verilmiştir. Bu sırada birçok askerimiz şehit düşmüştür. Batarya Onsekiz
Mart öncesinde gece ve gündüz devam eden muharebede, Birleşik Filo’nun hedefi olmuştur.
Bataryaya bir mermi isabet etmiş ve Üsteğmen Hasan ile Teğmen Mevsuf ve iki er, şehit
olmuştur. Ardından komutayı devir alan Yüzbaşı Muhittin ve askerleri yeniden ateşe
başlamıştır. Böylece Birleşik Filo beklemediği bir bozguna uğramıştır. Bu kahramanlık ile
Dardanos Bataryası, savaş tarihimizde ayrıcalıklı yerini almıştır (Gençcan, 1993; Erduran
Nemutlu, 2019) (Şekil 9). Hasan Mevsuf Şehitliği’nde bu mücadeleler sırasında, 19 Şubat,
28 Şubat ve 18 Mart 1915 tarihlerinde şehit olan askerler yatmaktadır.

Şekil 9. Dardanos Bataryasında, Top Başındaki Komutan ve Askerlerin Görüntüsü
(https://bpakman.wordpress.com/ataturk/canakkale/dardanos/) ve (Atabay, 2019).
Böylesi önemli kahramanlıkların yapıldığı bu alanın ana yoldan girişinde maalesef çok
bakımsız bir tabela ve şiir yazılı mermer kaide vardır (Şekil 10). Aynı zamanda bu yolun
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şehitliğe dönen bölümü çok keskin viraj olup araçların şehitliğe dönüşlerini kolaylaştıracak
bir cep yer almamaktadır. Bu nedenle kaidede yazılanları okumak için araçtan inmek
mümkün değildir. 1962 yılında yapılan ve o günden itibaren yenileme yapılmadığı belli olan
kaidede yoldan geçen yolculara Türkçe, Almanca, Fransızca ve İngilizce olarak seslenilerek;
bu alanda yaran şehitlerin yaptığı kahramanlık anlatılmıştır. Bu yol, eski İzmir yoludur ve
yeni yapılan yoldan geçenler bu alanı görmeden devam etmektedir. Alanın bulunduğu bölge
savaşın çok iyi anlaşılmasını sağlayacak konumdadır. Toplumun günlük ihtiyaçları ile o
dönemin tanıtımı birleştirilerek tasarımı yenden ele alınmalıdır.

Şekil 10. Hasan Mevsuf Şehitliği ve Dardanos Tabyasının Tanıtımı (2020)
Turgut Reis Tabyası: Çanakkale Kültür ve Tabiat ve Varlıklarını Koruma Kurulu’nun
25.2.2005 tarih, 632 sayılı kararı ile tarihi sit alanı ilan edilmiştir (Şekil 11). Çanakkale
merkez, Güzelyalı köyü sınırları içinde, Çanakkale-İzmir karayolunun 500 m güneyinde
Çamtepe mevkiinde bulunmaktadır. Çanakkale boğazına hakim bir tepe üzerinde iki ayrı
batarya olarak yapılmış, toprak altında üzeri çelik kubbe ile örtülmüştür. II. Dünya Savaşı için
planlanmıştır, fakat hiç kullanılmamıştır. Turgut Reis zırhlısından sökülerek yapıldığından bu
isim ile anılmaktadır. Savaş tarihi ve teknolojisi hakkında bilgi verdiği için önemlidir
(Tombul, 2015). Bu yönde bir tanıtım merkezi yapılabilir.

Şekil 11. Turgut Reis Tabyasının Uzaktan Görünüşü (2021)
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Tabya, ziyarete açık olup, boğaza karşı manzara hakimiyetindedir. Ancak alan uzun yıllar
bakımsız kalmış olup yapısal ve bitkisel olarak ele alınmalıdır (Şekil 12). Ayrıca alanda tabya
hakkında bir bilgilendirme de bulunmamaktadır.

Şekil 12. Turgut Reis Tabyasının Çevresi ve Çanakkale Boğazına Bakış (2021)
Kumkale Tabyası ve Şehitliği: Kumkale Kalesi, 1660 yılında Çanakkale Boğazı girişini
Anadolu tarafında kontrol altına almak için inşa edilmiştir. Kale-i Sultani adı ile Sultan IV.
Mehmet‟in annesi Valide Hatice Turhan Sultan tarafından yaptırılmış, 1788’de topçu boneti
eklenmiştir. Bir bölümünün tabyaya dönüştürülmesi, 1890’lı yıllardadır. I. Dünya Savaşı’nda
yoğun bombardımana maruz kalmıştır. Seddü’l-Bahir Tabyası’na mimari açıdan benzemesi,
tabyanın adı geçen yapı ile birlikte II. Abdülhamid tarafından yaptırıldığını düşündürmektedir
(İnce, 2011). Tabya, on iki bonet, bonetlerin arasında kalan on bir top yeri ve bonetlerin
gerisindeki bir cephanelikten oluşmaktadır. Birinci Dünya savaşında Fransız Kuvvetleri 25
Nisan 1915 tarihinde Çanakkale’nin Asya kıyısında bulunan Kumkale ve Yenişehir arasındaki
kıyı kesimlerine çıkarma yapmışlardır. Üçüncü Tümen birlikleri 25-26-27 Nisan 1915
günlerinde Fransız birlikleriyle Kumkale Muharebelerini yapmıştır. Fransız kuvvetleri 26-27
Nisan günleri muharebe alanını muzaffer 3’üncü Tümen birliklerine bırakarak Kumkale’yi
boşaltmıştır. Fransız birliklerinin Kumkale’yi boşaltması 27 Nisan 1915 günü son bulmuştur
(Acıoğlu, 2016). Kale, Edirne Kültür ve Tabiat Varlıkları Kurulu’nun 9.9.1998 tarih ve 79
nolu kararı ile anıtsal yapı olarak sit ilan edilmiştir (Tombul, 2015). Kumkale Tabyası, Kalesi
ve Şehitliği’ne Çanakkale İzmir karayolunun 20. km’sinde sağa dönüldükten sonra, Kumkale
köyünün içinden tekrar sağa sapılarak varılır. Bugün büyük ölçüde sağlam olan tabya, askerî
alanda olup ziyarete kapalıdır. Kumkale muharebelerinde 3’üncü tümenin kayıpları: 17 subay,
450 er şehit; 23 subay, 740 er yaralı; 5 subay 500er kayıp şeklindedir. Düşmanın 20-30 Nisan
1915’te denizden açtığı ateşle saf dışı edilen bataryanın 14 kahramanı şehit olmuş ve burada
yatmaktadır. Şehitlik şehir merkezinden uzaktadır ve genelde kente gelen ziyaretçilerin gezi
güzergahlarına dahil edilmediğinden bilinmemektir.
Müstahkem Mevki Gözetleme Alanı: Kumkale, Çimenlik, Kilitbahir ve Seddülbahir
kalelerinin tümüne "Çanakkale Müstahkem Mevkii" adı verilmiştir. Çanakkale deniz savaşları
sırasında boğazdan giriş yapmaya çalışan gemilerin daha iyi görülebilmesi amacı ile Anadolu
Hamidiyesi’nin yaklaşık 3 km güney doğusunda yer alan ‘Hacı Paşa Çiftliği’nin olduğu tepe
karargâh haline getirilerek kullanılmıştır (Artuç, 2015; Öztürk ve Erduran Nemutlu, 2016).
Çimenlik kalesindeki karargâh Hacıpaşa Çiftliği’ne taşınmış ve hem Anadolu tarafındaki hem
de Gelibolu yarımadalardaki tabyalar buradan korunmuş; Çanakkale savaşının kazanılmasını
sağlayan önemli kararlar burada alınmıştır. Cevat Paşa 6 Mart 1915 tarihinde Yzb. Nazmi’yi
çağırarak Erenköy sahiline Nusrat Mayın gemisi ile mayın döşenmesi görevini burada verir ve
bu koya 7/8 Mart gecesi mayınlar dökülür (Mütercimler, 2005; Öztürk ve Erduran Nemutlu,
2016). Bu tepe günümüzde Çanakkale savaşlarının yürütülüşünün daha iyi anlatılabilmesi için
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idealdir (Şekil 13). Boğazın her iki yönüne de hakimdir. Ancak günümüzde sadece Türk
bayrağının bulunduğu ve değerlendirilmeyen bir tepe olarak, üniversite arazisindedir.

Şekil 13. Gözetleme Alanından Savaşın Yönetimi (Öztürk ve Erduran Nemutlu, 2016)
Orhaniye Tabyası: Kumkale köyünde yer alan tabya, Çanakkale kent merkezine ise 38 km
uzaklıktadır. Ziyarete açık olan alanda sağlam bir şekilde günümüze ulaşmış yapılar vardır.
Ancak metruk durumda olup, yeterince bilinmemekte ve halka tanıtılmamaktadır.
Edirne K.T.V.K.Kurulu’nun 11.06.1999 tarih ve 5438 sayılı kararı ile tarihi sit ilan edilmiştir.
Mülkiyeti Milli Savunma Bakanlığı’na aittir. Tabya, 1889 tarihinde Sultan II. Abdülhamit
tarafından yaptırılmış, kıyıdan biraz içeride, Ege’den boğaza girecek deniz gücünü hedef
alacak şekilde kuzeydoğu-güneybatı ekseninde konumlanmıştır (Anonim, 2020).

Şekil 14. Orhaniye Tabyası’ndan Görüntüler (2019)
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SONUÇ
Çalışmada Çanakkale kentsel alana ait, Birinci Dünya Savaşında kullanılan ve farklı
zamanlarda savaş sırasında karşı taarruz amacı ile yapılmış alan, mekan ve şehitlikler
incelenmiş, görselleştirilerek haritası oluşturulmuştur. Bu alanlar içinde Çimenlik Kalesi ve
Tabyası ile Hamidiye Tabyalarının günümüz ihtiyaçları doğrultusunda halkın kullanımı
açısından uygun peyzaj düzenlemelerine kavuşmuş olduğu belirlenmiştir. Diğer savaş alanları
ise hak ettikleri önemi yansıtabilecek tasarıma sahip değillerdir. Savaş sırasında yaşanan
olayların ve mekânların durumunun fotoğrafları günümüzde vardır. Bu belgeler bize bu
alanların nasıl tasarlanması gerektiğinin önemli ip uçlarını vermektedir. Mekânları bu
fotoğraflara göre tasarlarsak gerçek olaylar daha iyi algılanabilecektir.
Savaş sırasında kullanılmamış olan alanlar da günümüzde sivil toplum tarafından pek
bilinmeyen, tarih eğitimleri için önemli potansiyel alanlardır. Çalışmada, şehitliklerin ziyaret
edilmelerinin teşvik edilmesinin, kente gelen ziyaretçiler tarafından daha kolay ve çabuk
ulaşılabilir olmalarının sağlanmasının gereği görülmüştür. Aynı zamanda tüm alanlar yapısal
ve bitkisel peyzaj tasarımları açısından yeniden ele alınmalı, onarım ve yenilemeleri acilen
yapılmalıdır. Kent merkezinde yer alan savaş alanlarının birer turizm kaynağı olması yanı sıra
kent tasarımı ve kentli ile de bütünleşmesi gerekir. Bunun için, bütüncül bakış açısı ile
planlanması gereklidir. Çanakkale savaşları sırasında üstün başarılar göstermiş bu
şehitlerimize yakışan anıtsal şehitlik olarak tasarlanmaları vatan borcudur.
KAYNAKLAR
Acıoğlu, Y. 2016. Çanakkale Tabyaları. Sanat Tarihi Dergisi, XXV/1: 1-57.
Ahunbay, Z. 2016. Tarihî Çevre Koruma ve Restorasyon. 7. Baskı. YEM Yayınları, 212s.
İstanbul.
Alaeddinoğlu, F., Aliağaoğlu, A. 2007. Savaş Alanları Turizmine Tipik Bir Örnek: Büyük
Taarruz ve Başkomutan Tarihi Milli Parkı. Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, 18
(2): 215-225.
Aliağaoğlu, A. 2008. Savaş Alanları Turizmi İçin Tipik Bir Yer: Gelibolu Yarımadası Tarihi
Milli Parkı. Milli Folklor Uluslararası Kültür Araştırmaları Dergisi, 78: 88-104.
Alkan, Y. 2019. Çanakkale Şehitler Abidesi Peyzaj Planlama Ve Tasarımında Yeni Bir
Yaklaşım.
Turkish
Journal
of
Forest
Science,
3(2):
142-148.
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/843481. (Erişim tarihi: 14.11.2021).
Anonim,
2020.
Kültür
Envanteri.
Orhaniye
Tabyası
Çanakkale.
https://kulturenvanteri.com/yer/orhaniye-tabyasi-canakkale/#16/39.993053/26.185995.
(Erişim tarihi: 14.11.2021).
Artuç, İ. 2015. 1915 Çanakkale Savaşı. Kastaş Yayınları, İstanbul. ISBN: 9789752821736.
Atabay,
M.
2019.
Dardanos
Tabyasından
Savaşa
Bakmak.
https://www.canakkaletravel.com/yazi/dardanos-tabyasindan-savasa-bakmak.html
(Erişim tarihi: 30.11.2021).
Basarin, V. (J.) 2011. Battlefield Tourism-Anzak Day Commemorations at Gallipoli: An
Emprical Analysis, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Deakin University, Melbourne.
Bayazıt, T. 1972. Çanakkale ve Boğazlar. Türkiye Harp Malûlü Gaziler dergisi, Sayı: 195(
Mayıs):10-13.

www.artuklukongresi.org

46

Mardin, TURKEY

7th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

Çelik, D. 2004. Kentsel Peyzaj Tasarımı Kapsamında Tarihi Çevre Yenileme Çalışmalarının
Peyzaj Mimarlığı Açısından Araştırılması: Beypazarı Örneği. A.Ü. Fen Bilimleri
Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara.
Çelik, D.,Yazgan, M. 2007. Kentsel Peyzaj Tasarımı Kapsamında Tarihi Çevre Korumaya
Yönelik Yasa ve Yönetmeliklerin İrdelenmesi. ZKÜ Bartın Orman Fakültesi Dergisi,
9 (11):1-10. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/470019 (Erişim tarihi:
10.11.2021).
ÇKVKBK, 2017. TC. Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale kültür Varlıklarını Koruma
Bölge Kurulu Kararı. https://korumakurullari.ktb.gov.tr/Eklenti/55717,canakkale-ilimerkez-guzelyali-koyu-mesudiye-tabyasina-.pdf?0 (Erişim tarihi: 05.11.2021)
Doğaner, S. 2006. Savaş ve Turizm: Troya ve Gelibolu Savaş Alanları, Türk Coğrafya
Dergisi, (46): 1-21.
Erden Erbey, D. 2018. Tarihi, Kültürel ve Doğal Değerlerin Korunması ve Yönetiminde Yeni
Bir Yaklaşım: Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı. Planlama, TMMOB Şehir
Plancıları Odası, 28 (3): 282-301.
Erduran Nemutlu, F. 2014. Koruma Alanında Bitkisel Tasarım: Çanakkale (Türkiye) Örneği.
ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 2 (1): 91–99.
Erduran Nemutlu, F. 2019. Kırsal Turizm Potansiyeli Yüksek Bir Bölge: ÇanakkaleDardanos. Uluslararası Kırsal Turizm ve Kalkınma Dergisi, 3(1): 19-24.
Erduran Nemutlu, F. 2021. Çanakkale Çimenlik Kalesi’nin Tarihi Kentsel Peyzaj Elemanı
Olarak İrdelenmesi. ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, (COMU J. Agric. Fac.), 9 (1):
57–69.
Ergezer, K. 1962. 18 Mart 1915 Çanakkale Deniz Savaşı'nın 47. Yıldönümü. Eski Muharipler
Dergisi, Mart 1962: s.62.
Gençcan, M.İ. 1993. Çanakkale Savaşlarından Altın Harfler. Bayrak Yayıncılık Matbaacılık,
s: 24-25.
Hatip, S. M. 2009. Bahriye Şehri Kala-i Sultaniye (Çanakkale). Ankara Deniz Kuvvetleri
Komutanlığı Basımevi Amirliği, 240s. ISBN : 9789754095180. Cebeci/Ankara.
Hall, J., Basarin, J. & Lockstone-Binney, L. 2010. An Empirical Analysis Of Attendance At
A Commemorative Event: Anzac Day At Gallipoli. International Journal Of
Hospitality Management, 29(2), (Special Issue On Event Studies): 245-253.
Herodotos, 2002. Herodot Tarihi (Çeviren: Mümtekim Ökmen). Türkiye İş Bankası Kültür
Yayınları, İstanbul.
İnce, G.H. 2011. Gelibolu Tabyaları Gezi Güzergahı Önerisi ve Çanakkale Rumeli Hamidiye
Tabyası Restorasyon Projesi. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen
Bilimleri Enstitüsü.
Keegan, J. 2007. Savaş Sanatı Tarihi. Doruk Yayımcılık, İstanbul, 620 s.
Koca, Y.N. 2017. Dardanelles, Hellespont, Çanakkale: Çanakkale Haritaları. Çanakkale 1915
Tarih, Edebiyat, Sanat. (Edit: İlhan M.M., Bulut M., Yumuşak İ.G.) İstanbul Zaim
Üniversitesi: 77-102. https://www.izu.edu.tr/docs/default-source/kitaplar/iz%C3%BCyay%C4%B1n-no-20---%C3%A7anakkale-1915---pdf.pdf?sfvrsn=14a2f429_2.
(Erişim tarihi: 09.11.2021).

www.artuklukongresi.org

47

Mardin, TURKEY

7th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

KMKD. 2018. Tarihi Kentler İçin Yeni Yaşam, Açıklamalı Tarihi Kentsel Peyzaj Yaklaşımı.
Kültürel Mirası Koruma Derneği. (Çeviri: UNESCO;2013, New Life for Historic
Cities, 7 place de Fontenoy, 75352 Paris 07 SP., Fransa). https://whc.unesco.org ›
document. (Erişim tarihi: 07.04.2021).
Mütercimler, E. 2005. Korkak Abdul’dan Coni Türk’e: Gelibolu 1915. Alfa Yayınları,
İstanbul. ISBN: 975-2976107
Norberg-Schulz, C. 1979. Genius Loci: Towards a Phenomenology of Architecture. New
York: Rizzoli, ISBN 13: 9780847802876.
Okuyucu, A., Erol, F. 2018. Savaş Alanları Turizmine Yönelik Motivasyon, Duygu ve
Deneyimler: Metristepe ve İnönü Şehitlikleri-Bozüyük Örneği. Coğrafi Bilimler
Dergisi- Cbd 16 (1): 135-151.
Özdemir, H. 2007. Tarihi Çevrelerde Kentsel Peyzaj Tasarım İlkelerinin Belirlenmesi,
İstanbul-Zeyrek Örneğinde Bir İrdeleme. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen
Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Zonguldak.
Özer, B. 1993.Yorumlar, Kültür-Sanat-Mimarlık, Yapı-Endüstri Merkezi Yayınları, İstanbul.
Öztürk, E., Erduran Nemutlu, F. 2016. Tarihi Kültürel Peyzaj Tasarımı: Çanakkale
Müstahkem Mevkii Örneği. ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 4 (1): 61–67.
Ponting, C. 2000. Dünyanın Yeşil Tarihi, Çevre ve Uygarlıkların Çöküşü. Detay Basım,
İstanbul. 351 s.
Semiz, Y. 2003. 18 Mart 1915 Çanakkale Deniz Savaşı: Sebepleri, Gelişimi ve Sonuçları.
S.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü. https://dergipark.org.tr/tr/download/articlefile/258192. (Erişim tarihi: 09.11.2021): 221-247.
Tırnakçı, A., Aklıbaşında, M. 2018. Tarihi Çevrelerde Kentsel Peyzaj Tasarımın Kayseri
Mimar Sinan Parkı Örneğinde İncelenmesi. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri
Enstitüsü Dergisi, 34(3):1-16. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/623226
(4.11.2021).
Tombul, M. 2015. Çanakkale Kültür Envanteri. ISBN 978-605-4701-63-6 Matsis Matbaa
Hizmetleri, Zero Prodüksiyon Kitap-Yayın-Dağıtım San. Ltd. Şti, İstanbul,.
Uzun, E. 2014. Savaş Alanları Turizmi Üzerine Coğrafi Bir Değerlendirme: Antep Savunması
Örneği. Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya
Anabilim Dalı, İstanbul.
Yeğin, A. 1978. Osmanlıca-Türkçe İslami-İlmi-Edebi-Felsefi Yeni Lügat, Hizmet Vakfı,
İstanbul.
Yeşildağ, B. 2010. Savaş Alanları Turizmi Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Örneği.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği
Ana Bilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi.
Yeşildağ, B., Atay, L. 2011. Savaş Alanları Turizmi: GeliboluYarımadasına Gelen
Ziyaretçilere Yönelik Bir Çalışma. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Dergisi, 14/26: 267-280, (ISSN: 1301-5265).

www.artuklukongresi.org

48

Mardin, TURKEY

7th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

KARACIĞER SIROZU ETIYOLOJISI.
Dr. Kərimova Rəna Cabbar kızı
Azerbaycan Tıp Üniversitesi, Deneysel Cerrahi Anabilim Dalı, Uzman Araştırmacı, Tıpta
Felsefe Doktoru
Dr.Eyvazov Taryel Əli oğlu
Azerbaycan Tıp Üniversitesi, Deneysel Cerrahi Anabilim Dalı, Kıdemli Araştırmacı, Tıpta
Felsefe Doktoru

ÖZET
Karaciğerin genel görünümü ve şeklinde önemli bir değişiklik olmayabilir. Boyut olarak, vücut
ilk dönemde büyümüş olabilir, ancak o zamandan beri daha sonra düşmüştür Tahıllar çok küçük
ve benzerdir ve görülmesi zordur. Fibrozis dokusu genellikle taneler arasında daha incedir ve daha
incedir, bu durumda taneler kapsülün altında ve kesme yüzeyinde daha kolay seçilir. kronik alkol
kullanımı. Hemasromatoz, biliyer obstrüksiyon, kronik venöz sızıntı, çocukluk çağında metabolik
bozukluklar ve nadir görülen kronik hepatit de bu siroza neden olabilir. Mikrobiyolojik siroz
ayrıca bazı makroskopik özelliklerle bazı etiyolojik yaklaşımlar sağlayabilir:
Karaciğerin görünümü ve boyutu çok daha değişkendir. Organ başlangıçta büyümüş olsa da,
klinik genellikle hastalarda daha küçüktür (1000 gramdan az). Karaciğer, değişen genişlikte lifli
bantlara ayrılan büyük ve yüzeysel nodüllerden oluşur. Hastalık ilerledikçe, başlangıçta nispeten
ince olan fibroz genişler ve fark edilir hale gelir ve yüzeyde daha derin tortular oluşturur. Bu tür
siroz, tüm kronik karaciğer hastalığının son aşamasını temsil eder ve bu nedenle birçok kırıkta
görülür ve şu anda makroskopik prosedürlerin etiyolojisini tahmin etmek imkansızdır
Anahtar Kelimeler: Karaciğer sirozu, Mikrobiyal siroz, Makropenous siroz

ETIOLOGY OF LIVER CIROSIS

ABSTRACT
There may be no significant change in the general appearance and shape of the liver. In size,
the body may have grown in the initial period but has since decreased later. The grains are
very small and similar and difficult to see. Fibrosis tissue is usually thinner and finer between
the grains, in which case the grains are more easily selected under the capsule and on the cut
surface. chronic alcohol use. Hemachromatosis, biliary obstruction, chronic venous leakage,
metabolic disorders in childhood and rare chronic hepatitis can also cause this cirrhosis.
Microbiological cirrhosis may also provide some etiological approaches with some
macroscopic features.
The appearance and size of the liver is much more variable. Although the organ may be
enlarged initially, the clinic is usually smaller (less than 1000 grams) in patients. The liver
consists of large and superficial nodules that are divided into fibrous bands of varying width.
As the disease progresses, the initially relatively thin fibrosis enlarges and becomes
noticeable, forming deeper deposits on the surface. This type of cirrhosis represents the final
stage of all chronic liver disease and therefore occurs in many fractures and it is currently
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impossible to predict the etiology of macroscopic procedures.
Keywords: Liver cirrhosis, Microbial cirrhosis, Macropenous cirrhosis
Karaciğer, ana kısmı sağda ve karnın üst kısmı ile yeterince büyük bir organdır. Zararlı
maddelerin karaciğerde dağılması ve atılımı, glikojenik maddenin birikmesi ve gerekirse
glikoza dönüşümü, uçucu yağların ve proteinlerin metabolizması, kan pıhtılaşması için gerekli
olan proteinlerin sentezi. Sindirim sistemi ve 12 parmağın bağırsağa transferi için önemli olan
safranın hazırlanması gibi önemli işlevleri yerine getirir (Енисеева Е.С.,2019.)
Karaciğer patolojisi sindirim sisteminin ilk hastalıklarından biridir. Dünya Sağlık Örgütü'ne
göre dünyada, HIV enfeksiyonunun yayılmasından 100 kat daha fazla olan karaciğer hastalığı
olan 2 milyardan fazla insan var. birçok gıda ürünleri vb. Ortamdaki değişiklikler ve
besinlerin kalitesi tüm organları, özellikle de karaciğeri etkiler. Bu bağlamda, karaciğer
hastalığı dünyadaki modern sağlık kuruluşlarının en acil sorunlarından biridir. Çeşitli
etiyolojilere ve karaciğer alkol hastalıklarına sahip hepatit, karaciğer patolojisinde daha
yaygındır. Bu hastalıkların en yaygın nedenlerinden biri karaciğerin hepatotoksik maddelere
maruz kalmasıdır. Bunlar arasında birçok ilaç, alkollü içecekler, çevre kirliliği vb.
Bulunmaktadır. Karaciğer hastalıkları arasında en yaygın hastalık karaciğer sirozudur.
Karaciğer dokusunun enflamatuar süreci sırasında, bağ dokusu büyür, bu da karaciğerde ve
diğer tüm karın boşluklarında patolojiye neden olur (Ивашкин В. Т., Маевская М. В.,
Павлов Ч. С.,. 2016).
Siroz, karaciğer dokusunun tükenmesini tanımlayan bir kavramdır. Siroz sırasında, karaciğerin
normal işleyişini koruyan hücre sayısı azalır ve doku skar dokusu ile değiştirilir. Karaciğer, çeşitli
nedenlerle ortaya çıkan inflamatuar bir sürecin bir sonucu olarak oluşur. Sirozun erken
aşamalarında karaciğer normal işlevlerini yerine getirir. Bununla birlikte, sirotik değişiklikler
arttıkça, karaciğer vücut için hayati fonksiyonları yerine getiremez.
Hastalığın sınıflandırılması etiyolojiye bağlıdır. Aynı zamanda, siroz geleneksel olarak morfolojik
özelliklerine göre sınıflandırılır: bunlar, tanelerin boyutuna bağlı olarak mikro yapılar (3 mm'den
az), makrofajlar (3 mm'den büyük) ve mikrodur (makro). Bu sınıflandırma biyopside çok
güvenilir değildir, çünkü histopatolojik olarak uygulanması zordur. Bununla birlikte, tüm
karaciğer analizlerinde ve karaciğer transplantasyonu olan hastalarda kullanılabilir. Bu durumda,
merkezi kısma verilen hasar daha belirgindir ve daha az kenarın bir sonucu olarak mikro siroz
gelişir.
Mikrobiyal siroz: Karaciğerin genel görünümü ve şeklinde önemli bir değişiklik olmayabilir.
Boyut olarak, vücut ilk dönemde büyümüş olabilir, ancak o zamandan beri daha sonra düşmüştür
Tahıllar çok küçük ve benzerdir ve görülmesi zordur. Fibrozis dokusu genellikle taneler arasında
daha incedir ve daha incedir, bu durumda taneler kapsülün altında ve kesme yüzeyinde daha kolay
seçilir. kronik alkol kullanımı. Hemasromatoz, biliyer obstrüksiyon, kronik venöz sızıntı,
çocukluk çağında metabolik bozukluklar ve nadir görülen kronik hepatit de bu siroza neden
olabilir. Mikrobiyolojik siroz ayrıca bazı makroskopik özelliklerle bazı etiyolojik yaklaşımlar
sağlayabilir:
Makropenous siroz: Karaciğerin görünümü ve boyutu çok daha değişkendir. Organ başlangıçta
büyümüş olsa da, klinik genellikle hastalarda daha küçüktür (1000 gramdan az). Karaciğer,
değişen genişlikte lifli bantlara ayrılan büyük ve yüzeysel nodüllerden oluşur. Hastalık ilerledikçe,
başlangıçta nispeten ince olan fibroz genişler ve fark edilir hale gelir ve yüzeyde daha derin
tortular oluşturur. Bu tür siroz, tüm kronik karaciğer hastalığının son aşamasını temsil eder ve bu
nedenle birçok kırıkta görülür ve şu anda makroskopik prosedürlerin etiyolojisini tahmin etmek
imkansızdır (Алена Воробьева .,2012).
Kronik alkol yoksunluğu olan kişilerde siroz, sirozdaki alkol tedavisi, hematromatoz tedavisi ve
başlangıçta mikronodlar ile siroza dönüştürülebilir. Başından itibaren, makronodlar siroz ve
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kronik viral ve otoimmün hepatittir. Eksik septal siroz makronotları spesifik bir siroz şeklidir.
Makro rejeneratif tanelere bazen karaciğerde gözlemlenebilen ve 0.5 cm ila 10 cm arasında
değişen büyük rejenerasyon nodülleri denir. Riskleri arasında hepatosellüler karsinom ile
karışabilme sayılabilir.rmda, sınırları iyi seçilemeyen çok ince lifli septum ile ayrılmış büyük,
dışbükey nodüller vardır (Gao B., Bateler, R. ,2011).
Sirozdaki komplikasyonların makroskopik özellikleri: Hepatoselüler karsinom, portal ven
trombozu ve periferik sinir renginde en sık görülen kanama Siroz, belirli bir seviyeye ulaşana
kadar herhangi bir karaciğer hasarı belirtisi olmadan ortaya çıkar.
Siroz, karaciğerde uzun süre ve çeşitli nedenlerle kronik karaciğer enflamatuar süreçlerinin bir
sonucu olarak oluşur. Karaciğer, her parankim bölgesinde (iltihap) kendini yeniden inşa etmeye
çalışır, bu da parankiminde skar dokusu oluşumuna neden olur. Zaman geçtikçe, karaciğerin
normal işlevini yerine getirmesi zorlaşır. Karaciğer sirotik değişikliklere dönüştükçe, artık normal
şekilde işlev göremez (Sandahl, T.D., Jepsen, P., Thomsen, K.L., Vilstrup, H. ,2011).
Karaciğerin işlevini tamamen kaybettiği bir zamanda gelir ve tek umut karaciğerin
nakledilmesidir. Bununla birlikte, karaciğerin bu aşamaya ulaşmasının genellikle uzun zaman
aldığı ve hastanın karaciğerindeki süreci yavaşlatma veya durdurma yeteneğine sahip olduğuna
dikkat edilmelidir. Sirozun nedenleri ve risk faktörleri hakkında zamanında bilgi sahibi olmak
önemlidir (Добронравов А. В.,2014) .
Aşağıdakiler karaciğere kronik hasarın nedenleridir: - Kronik alkol alımı - Hepatit B - Hepatit C Kistik Fibroz - İdrar yolu (primer biliyer siroz) - Karaciğerde yağ birikimi (alkolsüz karaciğer)
Safra kanalının komplikasyonları ve kasılmaları (primer skleroz kolanjit)- Süt şekerinin
yetersizliği (galaktozemi) - vücutta demir birikmesi (hematokromatoz) - Bağışıklık sisteminin
(otoimmün hepatit) neden olduğu karaciğer hastalıkları - Gelişmekte olan ülkelerdeki bazı
parazitler - Enerji kaynaklarının toplanmaması ve depolanmaması (Glikojen Hastalığı) Karaciğerde bakır birikimi (Wilson hastalığı).
Sirozlu hastalarda birçok komplikasyon olabilir: - Bulaşıcı hastalıkların sıklığının artması. Siroz
hastalarının vücudunda enfeksiyonlarla savaşmakta zorlanır (Patton, HM. ,2012).
Metabolizma bozuklukları: Karaciğer sirozu organizmada metabolizmanın bozulmasına neden
olur. Bu da genel olarak zayıflık ve kilo kaybına yol açar.Kandaki yüksek toksin seviyelerinin
dolaşımı başlar. Karaciğer kanda toksin üretemediğinden, bu toksinler vücutta, özellikle beyinde
sorunlara neden olur. Bu aynı zamanda hepatik ensefalopati olarak da bilinir. Böylece, insanların
zihninde sisleme ve sindirim sistemlerini toplayamama gibi özellikler vardır. Zamanla,
ensefalopati ateş ve komaya yol açabilir (Taniguchi, E., Kawaguchi, T., Itou, M. ,2011).
Kapı damarında artan basınç - portal hipertansiyon ve yemek borusu damarlarının vasküler
dilatasyonu. Damar karaciğere ve venöz kana dalaktan girer ve daha sonra karaciğer
damarlarından alt boş damara akar. Bununla birlikte, sirozlu hastalarda, venöz kan damarda kalır
çünkü karaciğere giremez, kan basıncını arttırır. Kapı damarında toplanan kan, ilişkili küçük
damarlardan kalbe taşınır ve bu da daha sonra damarların genişlemesine neden olur. Bunlardan en
tehlikeli olanı gastrointestinal sistem ve damarlardır. Büyütülmüş (varisli) gıda tüpü damarları
kolayca patlatabilir ve hayatı tehdit eden kanamaya neden olabilir (Строганова, О. А.,2010.,
Слепцова, С. С.,2012).
Sirozu tedavi etmek mümkün olmasa da, derinleşmesini önlemek mümkündür. Hastalığın erken
tespiti, tedavisinde daha tatmin edici sonuçlar verir. Tedavinin temel amacı siroza neden olan
faktörleri veya faktörleri ortadan kaldırmaktır. Örnekler alkol tüketimini veya viral hepatit
tedavisini içerir. Kronik karaciğer hasarına neden olan bu tür faktörlerin ortadan kaldırılması
sirozun derinleşmesini önleyebilir. Örneğin, alkol sirozu sırasında alkol faktörünün ortadan
kaldırılması sonucunda% 50'den fazla 5 yıllık ömür, bu da ciddi komplikasyonlara yol açabilir (
Saunders, J., Brian, A., Wright, M., Stroud, M. ,,2010).
Siroz komplikasyonları da dikkatin odak noktasındadır. Karın boşluğunda ve alt ekstremitelerde
şişmeyi ortadan kaldırmak için ilaçlar diürez ve düşük tuz diyetini hızlandırmak için kullanılır.

www.artuklukongresi.org

51

Mardin, TURKEY

7th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

Bazı durumlarda, astım sıvısı küçük cerrahi müdahalenin bir sonucu olarak çıkarılabilir(
Калюжный И. Т.,2013., Скворцов, Всеволод .,2013).
Portal hipertansif hastalar daha odaklıdır. Çünkü her zaman hayatı tehdit eden bir gıda tüpü
kanaması vardır. Aynı zamanda, endoskopik kanama, kan damarlarının tıkanması ve terapötik
anti-kanama önlemlerinin kullanılması sorununun üstesinden gelebilir. Bununla birlikte,
endoskopik hizmetler hiçbir yerde mevcut olmadığından, varisli dilatasyonu olan hastalar çok
dikkatli olmalı ve durumlarının ciddiyetine odaklanmalıdır. Bazı durumlarda, portal ven (kapı
damarı) basıncı azaltmak için de kullanılır.
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ÖZET
Etkili davranışsal destek, büyük ölçüde, problem davranışların daha az olası hale gelmesi için
ortamların düzenlenmesi ile ilgilidir. Davranışsal destek, hem sorunlu davranışta azalma hem
de çocuğun nasıl yaşadığı/öğrendiği konusunda önemli bir değişiklik ile sonuçlanması
durumunda, kullanılan uygulamaların kapsamının genişletilmesi açısından önemlidir.
Öğretmenlerin ve yöneticilerin karşılaştığı karmaşık davranışsal zorlukların tek bir strateji ile
çözülmesi pek olası değildir. Bir okuldaki idari, öğretim ve yönetim uygulamalarının
analizine rehberlik etmek ve etkisiz yaklaşımlara alternatifler tasarlamak için sağlam bir
araştırma temeli gereklidir. Tek bir müdahale uygulaması okullardaki tüm davranışsal
zorlukların üstesinden gelinmesi açısından yeterli değildir. Öğrenci davranışı karmaşıktır ve
okul içindeki, aile/topluluk içindeki ve öğrenci içindeki birçok değişkenden etkilenir. Okul
çapında bir sosyal kültür oluşturmak için gereken davranış destek stratejilerinin, kronik ve
yoğun problem davranış kalıpları olan öğrenciler için sınıf müdahaleleri ve bireyselleştirilmiş
desteklerle desteklenmesi gerekir. OECD Güçlü Başlangıç Uluslararası Öğretme ve Öğrenme
Anketi (TALIS Güçlü Başlangıç) erken çocukluk eğitimiyle ilişkili uzmanlara yönelik
uluslararası boyutta bir çalışmadır. Doküman incelemesi modeli kullanılan bu çalışmada
erken çocukluk eğitimi veren eğitimcilerin davranışların desteklenmesinde ve etkinliklerin
uyarlanabilmesinde en çok tercih edilen 3 yöntem Türkiye ve katılımcı diğer ülkelerin
görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırma kapsamında elde edilen
sonuçlar ışığında davranışsal destek için en çok uygulanan yöntemin üzülen çocukları
sakinleştirme olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Türkiye’de ise çocukların kurallara uymalarına
yardımcı olma en çok tercih edilen yöntem olduğu anlaşılmaktadır. Türkiye’de en çok
uygulanan 3. yöntem olarak ise çocukların kurallara uymadıkları takdirde sonuçları
anlamalarına yardımcı olurum görüşü yer almaktadır. Bu görüşte dolaylı yollardan kurallara
uymanın önemini ortaya çıkarmaktadır. Ülkelerin en iyi uyarlanabilir üç uygulamasına
bakıldığında çocukların yeteneklerini geliştiren etkinlikler sunulması uygulaması Türkiye’nin
ve katılımcı diğer ülkelerin çoğunun ilk tercihi olduğu sonucuna varılmaktadır. Türkiye’de en
iyi uyarlanabilir 2. uygulama olarak çocuklar için günlük hedefler koyma uygulaması yer
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aldığı görülmüştür. Türkiye’de uyarlanabilir en iyi 3. uygulama olarak ise yeni bir etkinliğin
çocukların yaşamlarıyla nasıl ilişkili olduğunu açıklama olduğu sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Erken Çocukluk, Davranışsal Destek, Uygulama

AN INVESTIGATION OF THE BEHAVIORAL SUPPORT AND APPLICATION
ADAPTATION ACTIVITIES OF PRE-SCHOOL TEACHERS ACCORDING TO
TURKEY AND OTHER PARTICIPANT COUNTRIES ACCORDING TO TALIS
STRONG START 2018 SURVEY RESULTS
ABSTRACT
Effective behavioral support is largely about setting up environments so that problem
behaviors become less likely. Behavioral support is important for broadening the scope of
practices used if it results in both a reduction in problem behavior and a significant change in
how the child lives/learns. The complex behavioral challenges faced by teachers and
administrators are unlikely to be resolved with a single strategy. A solid research foundation
is required to guide the analysis of administrative, teaching, and management practices in a
school and to design alternatives to ineffective approaches. A single intervention application
is not sufficient to overcome all behavioral difficulties in schools. Student behavior is
complex and influenced by many variables within the school, within the family/community,
and within the student. Behavior support strategies needed to create a school-wide social
culture need to be supported by classroom interventions and individualized support for
students with chronic and intense problem behavior patterns. The OECD Strong Start
International Teaching and Learning Survey (TALIS Strong Start) is an international study of
early childhood education professionals. In this study, in which the document analysis model
was used, it was aimed to evaluate the three most preferred methods in supporting the
behaviors of early childhood education educators and adapting the activities in line with the
views of Turkey and other participating countries. In the light of the results obtained within
the scope of the research, it was concluded that the most applied method for behavioral
support in calming the sad children. In Turkey, it is understood that helping children obey the
rules is the most preferred method. The third most applied method in Turkey is the opinion
that I help children understand the consequences if they do not follow the rules. This view
reveals the importance of obeying the rules indirectly. Considering the three best adaptive
practices of the countries, it is concluded that the practice of presenting activities that develop
children's abilities is the first choice of Turkey and most of the other participating countries. It
has been seen that the practice of setting daily goals for children is the second-best adaptive
practice in Turkey. It was concluded that the 3rd best adaptive practice in Turkey is to explain
how a new activity relates to children's lives.
Keywords: Early Childhood, Behavioral Support, Practice

GİRİŞ
Etkili davranışsal destek, büyük ölçüde, problem davranışların daha az olası hale gelmesi için
ortamların (okullar, evler, işyerleri) düzenlenmesi ile ilgilidir. Ayrıca, yeni (toplumsal olarak
uygun) becerilerin öğretilmesi, davranışsal desteğin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir.
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Davranışsal destek, hem sorunlu davranışta azalma hem de çocuğun nasıl yaşadığı/öğrendiği
konusunda önemli bir değişiklik ile sonuçlanacaksa, kullandığımız uygulamaların kapsamı
genişletilmelidir (Horner & Carr,1997).
Öğretmenlerin ve yöneticilerin karşılaştığı karmaşık davranışsal zorlukların tek bir strateji ile
çözülmesi pek olası değildir. Daha büyük olasılıkla, okulların bugün okullarımızdaki farklı
davranışsal zorluk türlerini ele almak için okul çapında davranışsal destek, bireysel öğrenci
desteği, sınıf davranış stratejileri ve belirli ayar uygulamalardan oluşan sistemleri birleştirmesi
gerekecektir. Okullarda ihtiyaç duyulan kapsamlı davranış destek sistemleri okul disiplini ve
davranışsal desteğin temeli, okul çapında bir çabayla başlar(Taylor-Greene ve diğ.)
Okul çapında bir model, öğrencilerin zorlu davranışları başarılı bir şekilde yönetmelerine
yardımcı olmak için vurguyu reaktif bir yaklaşımdan proaktif bir yaklaşıma kaydıran bir
sistem yaklaşımı sunar. Nihai hedef, öğretim sürecini kolaylaştırmak ve öğrenme sonuçlarını
iyileştirmektir. Tüm öğrencilere kapsamlı destek ve ihtiyacı olanlara yoğun destek sunar(
Menzies & Lane, 2011).Sınıf temelli Olumlu davranış desteği, öğrencileri davranış
bozukluklarıyla bütünleştirmek için gerekli olabilir. Sınıf temelli Olumlu davranış desteği
tarafından oluşturulan yapılandırılmış, destekleyici bağlamlar, bazı yönlerden, çevre ve
öğretmen tepkilerinin uygun davranışı kolaylaştırmak için tasarlanması bakımından özel
eğitim programlarına benzeyebilir. Bu tür özellikler, davranış bozukluğu olan öğrencilere
fayda sağlayabilir. Buna ek olarak, sınıf temelli olumlu davranış desteği, olumlu sosyal
yeterlilikler de dahil olmak üzere olumlu akran davranışını teşvik eder ve bu da davranışsal
uyum sorunu yaşayan öğrenciler için bir rol modeli sağlar (Hieneman, Dunlap & Kincaid,
2005).
Bir okuldaki idari, öğretim ve yönetim uygulamalarının analizine rehberlik etmek ve etkisiz
yaklaşımlara alternatifler tasarlamak için sağlam bir araştırma temeli mevcuttur. Bu
araştırmanın önemli bir teması, tek bir müdahale uygulamasının okullardaki tüm davranışsal
zorlukların üstesinden gelmek olarak görülmemesi gerektiğidir. Öğrenci davranışı karmaşıktır
ve okul içindeki, aile/topluluk içindeki ve öğrenci içindeki birçok değişkenden etkilenir. Okul
çapında bir sosyal kültür oluşturmak için gereken davranış destek stratejilerinin, kronik ve
yoğun problem davranış kalıpları olan öğrenciler için sınıf müdahaleleri ve bireyselleştirilmiş
desteklerle desteklenmesi gerekir(Sprague & Horner, 2007).
OECD Güçlü Başlangıç Uluslararası Öğretme ve Öğrenme Anketi (TALIS Güçlü Başlangıç)
erken çocukluk eğitimiyle ilişkili uzmanlara yönelik uluslararası boyutta bir çalışmadır
(OECD, 2019). Bu çalışmada erken çocukluk eğitimi veren eğitimcilerin davranışların
desteklenmesinde ve etkinliklerin uyarlanabilmesinde en çok tercih edilen 3 yöntem Türkiye
ve katılımcı diğer ülkelerin görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.
YÖNTEM
Araştırmanın Modeli
Bu çalışmada doküman incelemesi modeli esas alınmıştır. Doküman incelemesi, araştırılması
amaçlanan durumlar veya durumlar hakkında içerik bulunan yazılı materyallerin
incelenmesini kapsar. Doküman incelemesi modeli tek başına bir araştırma yöntemi olarak
uygulandığı gibi, başka nitel yöntemlerin kullanıldığı durumlarda ek bilgi temini içinde
kullanılabilmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2008).
Çalışma Grubu
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Araştırmanın çalışma grubunu, TALIS Starting Strong 2018 anketine Türkiye ve Katılımcı
diğer ülkelerden katılan okul öncesi öğretmenleri oluşturmaktadır.
Veri Toplama Aracı
Araştırmada veri toplama aracı olarak, OECD Güçlü Başlangıç Uluslararası Öğretme ve
Öğrenme Anketi (TALIS Starting Strong) EÇEB personel anketi kullanılmıştır. Ankette okul
öncesi öğretmenlerinin çocuğun davranışların desteklenmesinde ve etkinliklerin
uyarlanabilmesinde en çok tercih edilen 3 yöntem yer almaktadır
Verilerin Analizi
Uygulamaları frekans yoluyla belirlenerek tablolar halinde sunulmuştur.
BULGULAR
Davranışsal destek için en iyi üç uygulama
Öğretmenlerin; çocukların Davranışsal destek için en iyi üç uygulama sonuçları Tablo 1’de
gösterilmiştir.
Tablo 1. Davranışsal destek için en iyi üç uygulama

Şili
Almanya
İzlanda
İsrail
Japonya
Kore
Norveç
Türkiye
Danimarka

Çocukları
n
kurallara
uymaları
na
yardımcı
olurum

Üzülen
çocukları
sakinleştirme

Aktiviteler
başladığında
çocuklardan
sessiz
olmalarını
isterim.

2
2
2
1
2
1
2
1
2

1
1
1
2
1
2
1
2
1

3
4
5
5
3
5
5
5

Çocukları
n
diğer
çocukların
öğrenmesi
ni
yavaşlatan
yıkıcı
davranışla
rını
ele
alıyorum
5
3
3
4
5
4
3
4
3

Çocukların
kurallara
uymadıklar
ı takdirde
sonuçları
anlamaları
na
yardımcı
olurum.
4
5
4
3
4
3
4
3

Tablo 1 de elde edilen verilen sonucunda öğretmenlerin davranışsal destek için en çok tercih
ettiği uygulama olarak “Üzülen çocukları sakinleştirme” yolunun olduğu anlaşılmaktadır.
Türkiye’de ise ikinci sırada yer alan bu uygulamanın aksine “Çocukların kurallara uymalarına
yardımcı olurum” uygulaması ilk sırada yer almaktadır. Türkiye’de tercih edilen diğer
uygulamalar sırasıyla “Çocukların kurallara uymadıkları takdirde sonuçları anlamalarına
yardımcı olurum”, “Çocukların diğer çocukların öğrenmesini yavaşlatan yıkıcı davranışlarını
ele alıyorum”, “Aktiviteler başladığında çocuklardan sessiz olmalarını isterim.” şeklindedir.
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En iyi uyarlanabilir üç uygulama
Öğretmenlerin; çocuklar için en iyi üç uyarlanabilir uygulama Tablo 2 ’de gösterilmiştir.
Tablo 2: En iyi uyarlanabilir üç uygulama

Şili
Almanya
İzlanda
İsrail
Japonya
Kore
Norveç
Türkiye
Danimarka

Çocuklar
için günlük
hedefler
koyarım

Yeni
bir
etkinliğin
çocukların
yaşamlarıyla
nasıl ilişkili
olduğunu
açıklarım.

Farklı
çocukların
ilgi
alanlarına
uygun farklı
etkinlikler
veririm.

2
4
6
4
3
3
4
2

5
5
4
5
5
5
6
3

3
3
3
3
1
1
1
5
3

Farklı
çocukların
gelişim
düzeylerin
e
uygun
farklı
etkinlikler
veririm.
4
2
2
2
2
2
2
4
2

Çocukları
n
yetenekler
ini
geliştiren
etkinlikler
sunarım
1
1
1
1
4
4
3
1
1

Ülkelerin en iyi uyarlanabilir üç uygulaması nedir sorusunun cevabının arandığı tablo 2 de
“Çocukların yeteneklerini geliştiren etkinlikler sunarım” uygulaması Türkiye’nin ve katılımcı
diğer ülkelerin çoğunun ilk tercihi olduğu görülmektedir. “Farklı çocukların gelişim
düzeylerine uygun farklı etkinlikler veririm” uygulaması genel itibariyle en çok tercih edilen
ikinci uygulama olmasına rağmen Türkiye’de en çok tercih edilen dördüncü uygulama
olduğu,” Çocuklar için günlük hedefler koyarım” uygulamasının ise ikinci sırada yer aldığı
görülmektedir. “Yeni bir etkinliğin çocukların yaşamlarıyla nasıl ilişkili olduğunu açıklarım.”
Uygulaması tercih edilen bir diğer uygulamadır. “Farklı çocukların ilgi alanlarına uygun farklı
etkinlikler veririm.” Uygulaması ise en az tercih edilen uygulama olduğu anlaşılmaktadır.
TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER
Araştırma kapsamında elde edilen sonuçlar ışığında davranışsal destek için en çok uygulanan
yöntemin “üzülen çocukları sakinleştirme” olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Çocukların duygu
düzenleme becerilerini destekleyici uygulamalar hakkında okul öncesi öğretmenlerinin
görüşlerine başvurulan bir çalışmada öğretmenlerin, çocuklara empati kurdurma, sohbet etme,
soru-cevap, drama çalışmaları, resim çalışmaları, sakinleştirme ve mola uygulamalarını
çocuklarda duygu düzenleme becerilerinin gelişiminde en çok başvurdukları yollar olduklarını
belirtmişlerdir (Yılmaz Bursa & Dinç,2020). Okul öncesi öğretmenleri sınıftaki farklı
durumlarla nasıl başa çıktıklarına ilişkin bir araştırmada öğretmenler istenmeyen davranış
problemlerini engellemek veya tamamen ortadan kaybetmek için öncelikle pozitif stratejileri
(% 36) (teşvik etme, çözüm önerme, açıklama, model olma, sorumluluk verme, övme/takdir
etme, , alternatif sunma,) kullandıklarını belirtmişlerdir. Pozitif stratejiyi kısıtlayıcı stratejiler
(% 29), sonrasında proaktif stratejiler (% 18) ve destekleyici stratejiler (% 17) takip etmiştir
(Karabay & Ası, 2019)
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Türkiye’de ise ikinci sırada yer alan “üzülen çocukları sakinleştirme yönteminin yerine
çocukların kurallara uymalarına yardımcı olma en çok tercih edilen yöntem olduğu
anlaşılmaktadır. Okul öncesi öğretmenlerinin etkili bir sınıf yönetimi modeli oluşturmak ve
sağlıklı bir sınıf atmosferi oluşturmak için kuralların koyulması ve uygulanması sınıf içinde
olumlu ilişkiler kurulmasını sağlayacak önemli boyutlardandır (Akgün, Yarar ve Dinçer,
2011). Çocuklarda kuralları içselleştirmenin kritik bir öneme sahip olduğu açıktır. Bu
bağlamda, çocukların kurallara uyma durumunda içsel farkındalıklarını destekleyen
yaklaşımlar edindirmesi açısından öğretmenin çocuğun gelişimi ve okula uyumu açısından
önemli bir rolü bulunmaktadır (Karabay & Ası, 2015). Okul öncesi öğretmenlerinin büyük bir
kısmı öğrencilerin kuralları zihinde tutması için ara ara tekrarlar yapma ve çocuklara kuralları
hatırlatmak yoluna gittikleri görülmektedir. Farklı bir yöntem olarak sınıfta kurallarla ilgili
görsel materyaller bulundurma ve az bir öğretmen kısmının ise model olma yolunu
benimsedikleri saptanmıştır (Durmuşoğlu Saltalı & Arslan, 2013). Türkiye’de en çok
uygulanan 3. yöntem olarak ise çocukların kurallara uymadıkları takdirde sonuçları
anlamalarına yardımcı olurum görüşü yer almaktadır. Bu görüşte dolaylı yollardan kurallara
uymanın önemini ortaya çıkarmaktadır.
Ülkelerin en iyi uyarlanabilir üç uygulamasına bakıldığında çocukların yeteneklerini geliştiren
etkinlikler sunulması uygulaması Türkiye’nin ve katılımcı diğer ülkelerin çoğunun ilk tercihi
olduğu sonucuna varılmaktadır. Öğretmenler için öğrencilerin yeteneklerinin keşfedilmesinde
ve öğrencilerin kendilerini tanıma açısından serbest etkinlik zamanında uygulanacak
etkinlikler önemli bir role sahiptir (MEB, 2010). Çocukların ve gençlerin belirli bir süre
zarfında ve belirli bir amaç doğrultusunda içinde yaşadığı toplumsal kurum olan okulun,
varlık sebebi, bireyin doğuştan getirdiği yetenekleri geliştirerek yakın çevresine ve topluma
uyum sağlamasını yararlı hizmetler yapmasını sağlamaktır . Bu bağlamda etkili ve donanımlı
bireyler yetiştirmenin ilk koşulu hem aile hem okul ortamında boş vakitlerin en iyi şekilde
değerlendirilmesidir (Aslan & Cansever, 2007).
Türkiye’de en iyi uyarlanabilir 2. uygulama olarak çocuklar için günlük hedefler koyma
uygulaması yer aldığı görülmüştür. Demirel (2005) eğitim programını hedef, içerik, öğrenme
öğretme süreci ve değerlendirme öğeleri arasındaki dinamik ilişkiler bütünü olarak
tanımlamıştır. Programın önemli ve ilk öğesini oluşturması açısından hedef önemli bir yapıya
sahiptir. Okulda ilgili günlük rutin işlerle uğraşan bir öğrenciye yardım etmek, etkili
uygulanması neticesinde motive etme açısından önemli bir figür olan hedef belirlenirken
öğrenci tarafından mantıklı ve uygulanabilir olması önemlidir (Yavuz,2006).
Türkiye’de uyarlanabilir en iyi 3. uygulama olarak ise yeni bir etkinliğin çocukların
yaşamlarıyla nasıl ilişkili olduğunu açıklama olduğu sonucuna varılmıştır. Yaşamla
ilişkilendirme akla yakınlaştırma soyut bir kavramı somutlaştırarak vermedir. Analojiler;
bilinen bir kavramdan yola çıkarak bilinmeyen öğelerin öğretilmesi amacını taşıyan yen
bilgilerin eski bilgilerle ilişkilendirilerek açıklanmasıdır. Bilimsel kavramların öğretiminde
analojiler, öğrencilerin, günlük yaşamla ilişki kurmasını ve kavramları daha kolay
yapılandırmasını sağlamaktadır (Bilgin & Geban, 2001; Ören, Ormancı, Babacan, Çiçek, &
Koparan, 2010).
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UÇUCU YAĞLAR İÇEREN KİTOSAN FİLM VE KAPLAMALAR: SU ÜRÜNLERİ
UYGULAMALARI
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2
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ÖZET
Balık ürünleri için doğal koruyucular, son zamanlarda kapsamlı araştırmaların odak noktası
olmuştur ve sürekli olarak yeni doğal koruyucular keşfedilmektedir. Bitkilerden elde edilen
uçucu yağlar ve ekstraktlar bu doğal ürünlerin en yaygın kaynaklarındandır. Ayrıca, biyolojik
olarak parçalanabilen ve genel olarak oksidatif ve fiziksel strese karşı iyi bir bariyer
oluşturmaları nedeniyle kitosan biyopolimerinden üretilen yenilebilir film ve kaplamalar son
yıllarda oldukça ilgi görmektedir. Bu doğal katkı maddeleri, balıkları taze tutmaya ve raf
ömrünü uzatmaya yardımcı olan çok çeşitli antimikrobiyal ve antioksidan özelliklere sahiptir.
Uçucu yağlar ve kitosan, geniş kapsamlı antimikrobiyal ve etkileyici antioksidan aktiviteleri
göz önüne alındığında, sentetik katkı maddelerinin umut verici ikameleri olarak ortaya
çıkmıştır. Bu araştırma, su ürünlerinin raf ömrünü uzatmaya, tazeliğini ve kalitesini korumaya
yönelik uçucu yağ içeren kitosan yenilebilir film ve kaplamalara ve bu doğal koruyucuların
etkinliğine odaklanmaktadır.
Anahtar kelimeler: Doğal koruyucular, gıda ambalajlama, gıda kalitesi, raf ömrü

CHITOSAN FILMS AND COATINGS CONTAINING ESSENTIAL OILS: SEAFOOD
APPLICATIONS
ABSTRACT
Natural preservatives for fish products have recently been the focus of extensive research, and
new natural preservatives are constantly being discovered. Essential oils and extracts from
plants are the most common sources of these natural products. In addition, edible films and
coatings produced from chitosan biopolymer have attracted a lot of attention in recent years,
since they are biodegradable and generally provide a good barrier against oxidative and physical
stress. These natural additives have a wide range of antimicrobial and antioxidant properties
that help keep fish fresh and extend shelf life.
Essential oils and chitosan have emerged as promising substitutes for synthetic additives, given
their extensive antimicrobial and impressive antioxidant activities. This research focuses on
chitosan edible films and coatings containing essential oil and the effectiveness of these natural
preservatives for extending the shelf life of seafood products, preserving their freshness and
quality.
Keywords: Natural preservatives, food packaging, food quality, shelf life
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1. GİRİŞ
2.
Su ürünleri sağlığa yararları nedeniyle gün geçtikçe daha popüler hale gelmektedir ( Yu
vd., 2020). ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ve ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) tarafından
günlük tüketim için önerilen su ürünleri miktarları, özellikle hamile kadınlar ve çocuklar için
istikrarlı bir şekilde artmıştır (FDA, 2021). 2018 yılında küresel balık üretimi yaklaşık 179
milyon ton olup, tüm hayvansal proteinlerin %17'sini oluşturmaktadır (FAO, 2020). Bununla
birlikte, balıklar yüksek nem içeriğine ve nötr pH'a sahip olduklarından, mikrobiyal ve
biyokimyasal bozulma için ideal koşulları sağladığından kolay bozulabilir.(Ojagh vd., 2010;
Ramezani ve diğ., 2015). Balıklarda ölümden kısa bir süre sonra endojenenzimatik
reaksiyonlar, oksidasyon ve mikrobiyal aktiviteler meydana gelir ve raf ömrünü sınırlar (Karoui
ve Hassoun, 2017; Olatunde ve Benjakul, 2018 ).
Balığın kalitesini korumak ve raf ömrünü uzatmak için uygun muhafaza yöntemleri
benimsenmelidir ( Kaale vd., 2011). Süper soğutma, modifiye atmosfer paketleme (MAP),
vakum paketleme, ışınlama ve yüksek basınçlı işleme (HPP) gibi özel koruma teknikleri,
soğutma, dondurma, tuzlama ve kurutma gibi geleneksel yöntemlerle birlikte balık işleme
endüstrisinde yaygın olarak kullanılmaktadır (Regenstein ve Xia, 2019 ). Bu koruma
yöntemleri, mikrobiyal reaksiyonları ve lipid oksidasyonunu tamamen engellemek için hala
yeterli değildir (Sampels, 2015). Sodyum benzoatlar, sodyum nitrit, bütillenmiş hidroksianisol
(BHA) ve bütillenmiş hidroksitoluen (BHT) gibi çeşitli sentetik veya kimyasal koruyucular,
doku ve renkteki değişiklikleri, istenmeyen tat ve kokuyu ve besin kaybını önleme konusunda
umut vaat etmiştir. ( Gökoğlu, 2019; Olatunde ve Benjakul, 2018 ). Ancak, günümüzde
tüketicilerin çoğu kimyasal koruyucuların potansiyel olumsuz sağlık etkilerinin farkında olup,
gıda endüstrisini doğal alternatifler aramaya zorlamaktadır (Calo vd., 2015; Mei vd., 2019 ).
Balık ürünleri için doğal koruyucular, son zamanlarda kapsamlı araştırmaların odak
noktası olmuştur ve sürekli olarak yeni doğal koruyucular keşfedilmektedir (Gökoğlu, 2019 ).
Bitkilerden elde edilen uçucu yağlar ve ekstraktlar bu doğal ürünlerin en yaygın
kaynaklarındandır ( Olatunde ve Benjakul, 2018 ). Ayrıca, biyolojik olarak parçalanabilen ve
genel olarak oksidatif ve fiziksel strese karşı iyi bir bariyer oluşturmaları nedeniyle kitosan
biyopolimerinden üretilen yenilebilir film ve kaplamalar son yıllarda oldukça ilgi
görmektedir.Bu doğal katkı maddeleri, balıkları taze tutmaya ve raf ömrünü uzatmaya yardımcı
olan çok çeşitli antimikrobiyal ve antioksidan özelliklere sahiptir (Karoui ve Hassoun, 2017;
Gökoğlu, 2019).
Uçucu yağlar ve kitosan, geniş kapsamlı antimikrobiyal ve etkileyici antioksidan
aktiviteleri göz önüne alındığında, sentetik katkı maddelerinin umut verici ikameleri olarak
ortaya çıkmıştır (Hassoun ve Emir Çoban, 2017; Dehghani vd. 2018; Baptistavd, 2020; Kumar
vd., 2020 ). Bu çalışma, su ürünlerinin raf ömrünü uzatmaya, tazeliğini ve kalitesini korumaya
yönelik uçucu yağ içeren kitosan yenilebilir film ve kaplamalara ve bu doğal koruyucuların
etkinliğine odaklanmaktadır.
3. YENİLEBİLİR FİLM VE KAPLAMALAR
Yenilebilir filmler, tüketilebilen ve gıda için nem, oksijen ve çözünen hareketine karşı
bir bariyer sağlayan ince bir malzeme tabakası olarak tanımlanır. Malzeme, tam bir gıda
kaplaması olabilir veya gıda bileşenleri arasında sürekli bir tabaka olarak yerleştirilebilir
.Yenilebilir filmler, gıda kaplamaları ve bağımsız filmler olarak oluşturulabilir ve gaz aroma
bariyeri olarak gıda ile birlikte kullanılma potansiyeline sahiptir. Bununla birlikte, gıda
uygulaması için filmler geliştirmek için hala teknik bilgilere ihtiyaç vardır. Yenilebilir filmler
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ve kaplamalar, sentetik filmlere göre avantajları nedeniyle son yıllarda büyük ilgi görmüştür.
Yenilebilir filmlerin geleneksel sentetiklere göre ana avantajı ambalajlı ürünlerle birlikte
tüketilebilmesidir. Atılacak bir paket yoktur, filmler tüketilmese bile çevre kirliliğinin
azaltılmasına katkıda bulunabilirler. Filmler yalnızca yenilenebilir, yenilebilir bileşenlerden
üretilir ve bu nedenle polimerik malzemelerden daha kolay bozunması beklenir. Filmler, çeşitli
bileşenleri (tatlandırıcılar, renklendiriciler, tatlandırıcılar) içermeleri koşuluyla paketlenmiş
gıdaların organoleptik özelliklerini iyileştirebilir. Filmler, farklı bileşen katmanları arasındaki
arayüzlerde heterojen gıdaların içine uygulanabilir. Yenilebilir filmler, antimikrobiyal ve
antioksidan olarak işlev görebilir. Yenilebilir filmler için başka bir olası uygulama, yenmeyen
filmlerle birlikte çok katmanlı gıda ambalaj malzemelerinde kullanımları olabilir. Bu durumda,
yenilebilir filmler doğrudan gıda malzemeleri ile temas eden iç katmanlar olacaktır. Yenilebilir
filmlerin üretimi daha az atık ve kirliliğe neden olur, ancak geçirgenlikleri ve mekanik
özellikleri genellikle sentetik filmlerden daha zayıftır Yeni malzemelerin geliştirilmesi, film
oluşturma yöntemleri, film özelliklerini iyileştirme yöntemleri ve potansiyel uygulama
konusunda kapsamlı araştırmalara ihtiyaç vardır (Kester ve Fennema, 1986; Bourtoom, 2008).
4. YENİLEBİLİR FİLM VEYA KAPLAMA BİLEŞENLERİ
Yenilebilir filmler, film oluşturma özelliğine sahip malzemelerden üretilebilir. Üretim
sırasında, film malzemeleri su, alkol veya su ve alkol karışımı veya diğer solventlerin bir
karışımı gibi bir çözücü içinde dağılmalı ve çözülmelidir (Coşkun Topuz ve Boran,2018).. Bu
prosese plastikleştiriciler, antimikrobiyal ajanlar, renkler veya aromalar eklenebilir. pH'ın
ayarlanması ve çözeltilerin ısıtılması, dispersiyonu kolaylaştırmak için spesifik polimer için
yapılabilir. Film çözelti daha sonra dökülmekte ve bağımsız filmler elde etmek için istenen bir
sıcaklık ve bağıl nemde kurutulmaktadır. Gıda uygulamalarında film çözeltileri, daldırma,
püskürtme, fırçalama ve tavalama ve ardından kurutma gibi çeşitli yöntemlerle gıdaya
uygulanabilir . Yenilebilir filmlerin hazırlanmasında kullanılan bileşenler: hidrokolloidler
(proteinler, polisakkaritler ve aljinat gibi), lipidler (yağ asitleri, açilgliserol, mumlar) ve
kompozitler olmak üzere üç kategoride sınıflandırılabilir (Coşkun Topuz ve Boran, 2018).
Yenilebilir film ve kaplamaların şematik gösterimi Şekil 1 ‘de verilmiştir

Şekil 1. Yenilebilir film ve kaplamaların fonksiyonel kullanımı (Salgado vd.,2015)

www.artuklukongresi.org

63

Mardin, TURKEY

7th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

5. KİTOSANIN YAPISI
Kitin, (selülozdan sonra) en bol bulunan ikinci doğal biyopolimerdir ve kabukluların dış
iskeletinde, mantar hücre duvarlarında ve diğer biyolojik materyallerde bulunur.
Deproteinasyon ve deminerilizasyon içeren birkaç işlemden geçirilerek kitin elde edilir (Şekil
2). Kitosan , alkali varlığında deasetilasyon yoluyla kitinden elde edilir. Bu nedenle kitosan, (ß(1-4)-2-asetamido Dglukoz ve (ß-(1-4)-2-asetamid-D-glukoz birimlerinden oluşan ve ikincisi
genellikle %80'i geçen) bir kopolimerdir (Şekil 3)

Şekil 2. Kabuklulardan Kitinin Eldesi (Polat, 2008)
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Şekil 3. Kitinin Deasetilasyonu İle Kitosanın Meydana Gelmesi (Struszczyk vd., 2001)
Kitosanlar, deasetilasyon derecesi ve ortalama moleküler ağırlıkları ile
tanımlanmaktadır ve önemleri, katyoniklikleri ve antimikrobiyal özelliklerinde yatmaktadır
(Jiang 2011). Kitosan, iç atmosferi değiştirebilen, böylece meyve ve sebzelerde olgunlaşmayı
geciktiren ve terleme oranlarını azaltan yarı geçirgen kaplamalar oluşturabilir. Çözelti halindeki
kitosandan elde edilen filmler berrak, sağlam, esnek ve iyi oksijen bariyerleridir. Karbon dioksit
geçirgenliği, polimerlerin metilasyonu ile geliştirilebilir. İmamoğlu, (2011), kitosan filmlerinin
oldukça kararlı olduğunu ve depolama sırasında mekanik ve bariyer özelliklerinin çok az
değiştiğini bildirmiştir. Kitosan kaplamalar genellikle çilek, salatalık, çan gibi meyve ve sebze
ürünlerinde kullanılmaktadır. Biberlerde antimikrobiyal kaplama, elma, armut, şeftali ve
eriklerde gaz bariyeri olarak kullanılır. Ayrıca et ürünleri ve su ürünlerinde de raf ömrünü
artırmak için kullanımları mevcuttur (Uçan ve Mercimek, 2013).
6. KİTOSANIN ETKİ MEKANİZMASI
Film oluşturma özelliklerinin iyi olması sebebiyle kitosan filmler, gıdaların
ambalajlanmalarında başarılı bir şekilde kullanılmaktadır. Yarı geçirgen özelliğe sahip olan
kitosan kaplamalar su kaybını azaltır. Yarı geçirgen özellikteki kitosan filmin dayanıklı, esnek
ve kolay yırtılmayan nitelikte olması ve çok iyi oksijen bariyeri oluşturması diğer polimerlerle
kıyaslandığında kitosana oldukça önemli avantajlar sağlamaktadır (Gürel İnanlı vd., 2020).
Kitosan ile kaplama uygulamasının gıdaların duyusal özelliklerinin iyileştirilmesinde önemli
etkisinin olduğu birçok araştırmada bildirilmektedir. Polifenoloksidaz enziminin inhibe
edilerek enzimatik esmerleşmenin kontrolü ile renk üzerinde pozitif etki sağlaması; gıdanın
görünüşünün belirgin şekilde korunması; solunum hızı ve ağırlık kaybındaki azalmalar ile
gıdaların kalitelerinin korunması ve depolanma sürelerinin artırılması kitosan ile kaplamanın
avantajları arasında yer almaktadır.
Gıdaların raf ömrünün uzatılmasında kitosanın antimikrobiyal etkisi önemlidir.
Kitosanın geniş mikroorganizma grubuna karşı antimikrobiyal aktivite gösterdiği
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belirlenmiştir. Kitosanın antibakteriyal aktivitesini tanımlayan birkaç farklı mekanizma
mevcuttur. Bu mekanizmalardan biri kitosanın hücre membranının geçirgenlik özelliklerini
değiştirerek besin maddelerinin hücre içine geçişini önlemesi; hücre bileşenlerinin sızıntısına
ve dolayısıyla hücre ölümüne sebep olmasıdır. Diğer kabul gören mekanizma ise kitosandaki
pozitif yüklü amino gruplarının bakteri hücre membranında bulunan negatif yüklü karboksil (COO- ) gruplarına bağlanarak hücre yüzeyinde negatif ve pozitif yüklerin dağılımını
değiştirmesi ve böylece membran stabilitesini bozarak geçirgenliği değiştirmesidir. Kitosanın
antioksidan etkisi ise şu şekilde açıklanabilmektedir. Kitin ve kitosan geçiş metallerinin çoğu
ile kompleks oluşturabilir. Ağır metal-polimer komplekslerinin kitosanla noktasal bağlanması
ile oluşturduğu düşünülmektedir. Bu da nitrojendeki elektronların ve/veya hidroksil
gruplarındaki oksijenin eşlenmemiş çiftlerinin aktarımı ile gerçekleşmektedir. N,Okarboksimetilkitosan 10-1000 ppm gibi oldukça düşük konsantrasyonlarda bile demir, bakır,
çinko ve civa gibi ağır metallerle kimyasal olarak bağlanabilmektedir. Antioksidan
aktivitesinin, suda çözünür kitosan derivatlarının hidroksil radikalini yakalama
mekanizmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Yine suda çözünür kitosanın metallerle
şelat oluşturabilme özelliğine sahip olduğu farklı araştırmalarda bildirilmektedir. Kitosan, Fe+2
iyonlarını şelatlayarak lipit oksidasyonunu yavaşlatabilir. Bunun sonucunda ise prooksidant
aktivitesi elemine edilebilir ya da Fe+3 iyonuna dönüştürülebilir.
7. UÇUCU YAĞLAR
Uçucu yağlar (UY), bitkinin yaprak, ağaç kabuğu, gövde, kök, çiçek ve meyve gibi
farklı kısımlarından ekstrakte edilen uçucu organik bileşiklerin karmaşık kombinasyonlarıdır
(Calo vd., 2015). UY'lar sıklıkla antimikrobiyal ve antioksidan özellikler sergiler ve doğal
koruyuculara yönelik artan talep, UY'ların kimyasal koruyucuların olası ikameleri olarak
değerlendirilmesine ve kullanılmasına yol açmıştır (Jayasena ve Jo, 2013 ). Şimdiye kadar en
az 3000 çeşit EO keşfedilmiştir, bunlardan sadece 300'ü gıda ve diğer endüstriler için ticari
açıdan önemlidir ( Burt, 2004 ; Hassoun ve Emir Çoban, 2017).
Uçucu yağların biyolojik özelliklerinin temel olarak %85'ini oluşturan ana bileşiklerin
varlığından kaynaklandığı ve sadece eser miktarlarda bulunan küçük bileşiklerin diğer
bileşiklerle sinerjik etkiye sahip olabileceği bildirilmiştir. Kimyasal olarak, UY'lar, kimyasal
yapılarına göre birkaç gruba ayrılabilen düşük moleküler ağırlıklı terpenler, terpenoidler,
aromatik (fenilpropanoidler) ve diğer bileşikler gibi çeşitli organik bileşikler ailesinden oluşur
(Bakkali vd., 2008). Terpenler, moleküldeki izopren birimlerinin (mono-, seski- ve diterpenler)
sayısına göre sınıflandırılabilen birkaç izopren biriminden oluşan hidrokarbonlardır.
Terpenoidler oksijen içeren terpenlerdir ve alkoller, esterler, aldehitler, ketonlar, eterler ve
fenoller olarak sınıflandırılabilirler. UY'larda bulunan iyi bilinen terpenoidlerin örnekleri
timol,karvakrol, linalool, linalil asetat, sitronellal, piperiton, mentol ve geraniol iken öjenol ve
sinnamaldehit en iyi bilinen fenilpropanoidlerdir (Jayasena ve Jo, 2013).
Balık ve balık ürünlerinde antimikrobiyal ve antioksidan bileşikler olarak en yaygın
kullanılan UY'lar kekik, biberiye, kekik, defne, adaçayı, tarçın, karanfil ve fesleğendir. Kimyon
ve nane ( Cai vd., 2015 ), Zataria multiflora Boiss ( Emir Çoban ve Tuna Keleştemur, 2017 ),
gibi diğer kaynaklardan elde edilen UY'ların koruyucu etkileri , portakal, greyfurt, mandalina
ve limon zerdeçal ve limon otu da incelenmiştir (Hossoun ve Emir Çoban,2017) .
8. UÇUCU YAĞLARIN ELDE EDİLİŞ YÖNTEMLERİ
Uçucu yağlar deterjanlar, sabunlar, tuvalet ürünleri, kozmetikler, ilaçlar, parfümler,
şekerleme gıda ürünleri, alkolsüz içecekler, damıtılmış alkollü içecekler ve böcek öldürücüler
gibi çok çeşitli tüketim mallarında kullanılmaktadır.
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Uçucu yağların ve parfümlerin dünya üretimi ve tüketimi çok hızlı artmaktadır. Üretim
teknolojisi, uçucu yağın genel verimini ve kalitesini iyileştirmek için önemli bir unsurdur.
Uçucu yağlar, bitki hammaddelerinden çeşitli ekstraksiyon yöntemleriyle elde edilir (Wang ve
Weller, 2006).
8.1. Klasik ve Konvansiyonel Yöntemler:
Uçucu yağların ekstraksiyonda birkaç yöntem vardır. Uçucu yağların işlenmesiyle ilgili
teknolojiler çok önemlidir ve dünyanın birçok yerinde hala sıklıkla kullanılmaktadır.
Hidrodistilasyon (HD), Buhar damıtma (SD) ve Solvent ekstraksiyonu kabaca geleneksel ve
genellikle kullanılan yöntemlerdir (Hesham vd., 2016)
8.2. Uçucu Yağ Ekstraksiyonunun Yenilikçi Teknikleri
Geleneksel tekniklerin dezavantajlarından biri, uygulanan yüksek sıcaklıklar nedeniyle
kimyasal değişikliklere (hidroliz, izomerizasyon, oksidasyon) maruz kalan uçucu yağ
bileşenlerinin termolabilitesi ile ilgilidir. Ekstrakte edilen uçucu yağların kalitesi bu nedenle
özellikle ekstraksiyon süresi uzunsa aşırı derecede zarar görür. Ekstraksiyon yöntemlerinin,
uçucu yağların kimyasal bileşimini ve doğal oranını orijinal durumunda koruyabilmesi
önemlidir. Ekonomi, rekabet gücü, çevre dostu, sürdürülebilirlik, yüksek verimlilik ve kalite,
modern endüstriyel üretimin anahtar kelimeleri haline geldiğinden, uçucu yağ ekstraksiyon
tekniklerinin gelişimi hiçbir zaman kesintiye uğramamıştır. Açıkçası, geleneksel teknikler,
uçucu yağların çıkarılması için tek yol değildir. Örneğin, yeşil sentez kavramına uyan yeni
teknikler ve resmi yöntemlere benzer veya daha kaliteli doğal özütler elde etmek için son
yıllarda son yıllarda sürekli olarak ilkeler ortaya çıkmıştır. Yeni ekstraksiyon teknikleri ayrıca
ekstraksiyon sürelerini, enerji tüketimini, solvent kullanımını ve CO2 emisyonlarını da
azaltmalıdır.
Uçucu yağların geleneksel ekstraksiyon yöntemleri tartışılmaktadır ve bunlar ticari
ölçekte en yaygın olarak kullanılan yöntemlerdir. Bununla birlikte, teknolojik ilerlemeyle
birlikte, uçucu yağların ticari üretimi için yaygın olarak kullanılması gerekmeyen ancak belirli
durumlarda değerli kabul edilen yeni teknikler geliştirilmiştir. Örneğin, ısıya duyarlı
bileşenlerinde herhangi bir değişiklik olmaksızın doğal halde maliyetli uçucu yağların üretimi
veya mikro-analiz için uçucu yağların ekstraksiyonu gibi (Mahadagde,2018).
9. UÇUCU YAĞLARIN ETKİ MEKANİZMASI
UY'ların antimikrobiyal özellikleri antik çağlardan beri bilinmektedir. UY'ların
antimikrobiyal ajan olarak kullanımını araştıran çoğu çalışma bakteriler üzerinde
gerçekleştirilmiştir, ancak bunların maya ve küfler üzerindeki etkileri hakkında daha az şey
bilinmektedir (Hossoun ve Emir Çoban, 2017). UY'lar, ya bakteriyel büyümeyi engellemek
(bakteriostatik) için uygulanabilir ki bu da mikrobiyal hücrelerin ajanın nötralizasyonundan
sonra üreme kapasitelerini geri kazanacağı anlamına gelir ya da UY'lar yüksek
konsantrasyonlarda kullanılıyorsa bakteri hücrelerini (bakterisit) öldürmek için uygulanabilir (
Swamy vd., 2016 ). Gram pozitif bakterilerin hücre zarındaki lipoteikoik asitler, UY'ların
hidrofobik bileşiklerinin penetrasyonunu kolaylaştırabilir, gram negatif bakteriler ise
hidrofobik bileşiklerin lipopolisakkarit tabakasından difüzyon hızını sınırlar. Bu nedenle gram
pozitif bakteriler,UY 'lara gram negatif olanlardan biraz daha duyarlıdır (Rodriguez-Garcia
vd.., 2016).
Antimikrobiyal ajanlar olarak UY'lar için olası etki biçimleri geniş çapta araştırılmış olsa da,
bunların kesin etki mekanizmaları henüz net değildir ( Calo vd., 2015). Birkaç çalışma da,
UY'ların antimikrobiyal aktivitesinin, başlıca bileşenlerine, özellikle fenolik bileşenlere ve
ayrıca yağlarda bulunan küçük bileşenlerle etkileşimlerine dayandırılmıştır ( Burt, 2004;
Jayasena ve Jo, 2013). UY'larda bulunan bileşiklerin hidrofobikliğinin, hücre duvarından ve
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sitoplazmik membrandan geçmelerine, farklı polisakkarit, yağ asitleri ve fosfolipid
katmanlarının yapısını bozmalarına ve bunları geçirgenleştirmelerine olanak sağladığı
konusunda neredeyse evrensel bir görüş bulunmaktadır. Ayrıca, UY'lar, enerjinin
düzenlenmesinden ve yapısal bileşenlerin sentezinden sorumlu enzimler dahil olmak üzere
birçok enzim sistemini inhibe edebilir ( Burt, 2004; Bakkali vd., 2008; Jayasena ve Jo, 2013 ).
Son zamanlarda, BHA ve BHT gibi sentetik antioksidanların insan sağlığı üzerinde potansiyel
olarak zararlı sonuçlara neden olduğundan şüphelenilmektedir. Diğer yandan, UY'ların çoğu
genel olarak güvenli olarak kabul edildiğinden (GRAS) UY'ların kullanımı iyi bir alternatif
olarak kabul edilmiştir (Ribeiro-Santos vd., 2017). UY'ların doğal antioksidanlar olarak
uygulanması, bazı bileşenlerinin lipitlerin oksidasyonunu durdurma veya geciktirme ve gıda
ürünlerinin raf ömrünü uzatma konusundaki doğal yetenekleri nedeniyle ilgi odağı olmuştur
(Hossoun ve Emir Çoban, 2017). Çok sayıda çalışmada, antioksidanlar olarak uçucu yağların,
diğer mekanizmaların yanı sıra, radikal zincir oluşumunun önlenmesi ve serbest radikal
süpürücü aktivite dahil olmak üzere çeşitli doğrudan veya dolaylı etkilere sahip olduğunu
bildirmiştir (Rodriguez-Garcia vd., 2016).
Balık kasındaki lipidoksidasyonunun
geciktirilmesinde fenolik bileşiklerin rolü, esas olarak redoks özelliklerinden dolayı hidrojen
donörleri, indirgeyici ajanlar, tekli oksijen süpürücüler ve metal şelatörler olarak hareket
etmelerine izin vermektedir. UY'ların antioksidan performansını değerlendirmek için çeşitli
yöntemler kullanılmıştır. Peroksit değeri (PV) ve TBA, sırasıyla oksidasyonun birincil ve
ikincil ürünlerini ölçmek için en yaygın kullanılan yöntemler olmasına rağmen, DPPH (2,2difenil-1-pikrilhidrazil) radikal süpürme yöntemi gibi diğer yöntemler, absorpsiyon oksijen
radikallerinin kapasitesi ve toplam fenolik bileşikler de kullanılabilir (Maqsood vd., 2013 ).
10. UÇUCU YAĞLAR İÇEREN KİTOSAN FİLM KAPLAMALARIN SU ÜRÜNLERİ
UYGULAMALARI
Ambalaj inovasyonu ve yeni teknolojiler, balıkçılık ürünlerinin ticarileştirilmesi için bir
gerekliliktir. Son yıllarda ürünlerin raf ömrünü ve aynı zamanda güvenliğini artırmak için çeşitli
aktif paketleme sistemleri geliştirilmiştir. Yeni bir teknik olarak, kitosan ve uçucu yağların gıda
kaplamasına dahil edilmesi, kitosanın su buharı geçirgenliğini iyileştirmeye, mikroorganizma
büyümesini engellemeye ve gıda yüzeyindeki oksidasyonu yavaşlatmaya yardımcı olur, bu da
gıdanın raf ömrünün artmasına ve ürününün duyusal özelliklerinin iyileştirilmesine yol açar
(Lekjing, 2016;Olatunde ve Benjakul, 2018 ).
Son yıllarda, uçucu yağlar içeren film ve kaplamaların etkinliklerini ve taze balık
filetolarının kimyasal kalitesi ve raf ömrü üzerindeki etkilerini inceleyen çok sayıda çalışma
yapılmıştır. Kullanılan aktif maddeye, konsantrasyonuna ve saklama sıcaklığına bağlı olarak
farklı etkinlik seviyeleri rapor edilmiştir. Örneğin; Ojagh vd. (2010) kitosan bazlı filmlere tarçın
uçucu yağının (TUY) eklenmesinin etkisini inceledi. TUY'nın antimikrobiyal aktiviteyi
arttırdığı, nem içeriğini, sudaki çözünürlüğünü ve kitosan filmlerinin kopma uzamasını azalttığı
tespit edilmiştir. Kitosan filmlere %0,4, %0,8, %1,5 ve %2 (h/h) düzeyinde TUY'nın dahil
edilmesi, filmlerin çekme mukavemeti değerlerini önemli ölçüde artırmıştır Yazarlar, polimer
ve TUY arasındaki güçlü bir etkileşimin, polimerin serbest hacmini ve moleküler hareketliliğini
azaltan bir çapraz bağlayıcı etkisi ürettiğini iddia etmiştir. Daha sonra, aynı araştırmacılar
tarafından tarçın yağı alabalık filetosunun korunması için kitosana ilave edilerek kullanılmıştır.
Çalışma sonuçlarına göre, kitosan ve tarçın yağı (Ch + C) kaplaması ile lipit ve mikrobiyal
oksidasyonun başarılı bir şekilde inhibisyonu mümkün olmuştur, çünkü bunlar birlikte
depolama boyunca duyusal özellikleri kabul edilebilir sınırlar içinde tutmuştur. Ch + C
uygulaması, önemli bir doku, koku, renk veya genel kabul edilebilirlik kaybı olmadan ve önemli
mikrobiyal büyüme olmadan alabalık filetosunun raf ömrünü depolama süresinin sonuna kadar
(16. gün) koruyabilirken, kontrol numunelerinin raf ömrünü sadece 12 gün koruyabilmiştir.
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Rezaeifar vd. (2020) , gökkuşağı alabalığı etine kitosan (Ch) kaplamalı limon
mineçiçeği esansiyel yağı (LVEO) ve ekstraktı (LVE) ekleyerek duyusal özellikler üzerinde
kabul edilebilir bir etki yarattığını bildirmiştir. Öte yandan, limon ve kekik UY'ları (%0,25 ve
%0,25) eklenen kitosan kaplama (%1,5), lipid ve protein oksidasyonunu geciktirmiş, doku
sertliği renk ve doku özelliklerini korumuş, mikroorganizma sayısını azaltmış ve ot sazanı ve
Avrupa yılan balığı ( Anguilla anguilla ) filetolarının raf ömrünü 16 gün kadar uzatmıştır ( Cai,
vd., 2018; El-Obeid vd.., 2018). Bir başka çalışmada, genç elma polifenolleri ile kitosan film
kaplama, ot sazanı ve gümüş sazanda mikrobiyal üremenin neden olduğu mikrobiyal yük, PV,
TBAR, TVB-N ve pH değerlerindeki artışı, lipid ve proteinlerin oksidasyonunu
geciktirebilmektedir. Filetoların soğuk depolama sırasında su tutma kapasitesini, çözünür
miyofibriler proteinin fonksiyonel özelliklerini, dış kabul edilebilirliği, dokusal özellikleri ve
amino asitleri bir dereceye kadar korur ( Ramezani vd., 2015; Sun vd., 2018; Yu vd., 2018).
Yuan vd. (2016) nar kabuğu özütü (PPE) ile birleştirilmiş kitosan kaplama ile tedavi
edilen beyaz karideslerin melanoz ve duyusal puanlarının, toplam uçucu bazik nitrojen
değerlerinin ve toplam aerobik plaka sayılarının, çalışmanın sonraki aşamasında kitosan
kaplama veya tek başına PPE ile tedavi edilenlerden daha düşük olduğunu ortaya koymuştur.
Ayrıca, kitosan-narenciye UY kompozit kaplama, iyi bir süperoksit anyon radikal süpürme
aktivitesine ve ayrıca ince antibakteriyel özelliğe sahip hidroksil radikal süpürme aktivitesine
sahiptir. Mikrobiyal büyüme üzerinde daha iyi inhibisyon etkisine sahiptir, lipid oksidasyonunu
ve peroksit üretimini hafifletebilir ve Pasifik uskumrusunun ( Pneumatophoru sjaponicus ) raf
ömrünü yaklaşık 3 gün uzatabilir (Li ve diğ., 2019 ).Aynı şekilde kitosan (%1.5, w/v), çay
polifenol (%0.2, w/v) ve biberiye özütü (%0.2, w/v) kombinasyonu soğutulmuş L. crocea’nın
kalitesini etkili bir şekilde korur ve kaplanmamış filetolara göre raf ömrünü 8 kat uzatır ( Li
vd., 2012 ).
Li vd. (2020)’nin araştırma raporuna göre, vanilin (2 mg/ml) ve %1 kitosan kaplama
kombinasyonu, kalkan balığı ( Scophthalmus maximus ) filetolarının duyusal ve kimyasal
kalitesini etkili bir şekilde iyileştirir ve 6-7 gün raf ömrünü uzatır. Benzer şekilde, sodyum fitat
ile birleştirilmiş kitosan kaplama, kısmen donmuş depolama sırasında taze Antarktika
krillerinin (Euphausia süperba) bakteri üremesini, pH ve TVB-N değerlerindeki artışları ve
duyusal özelliklerindeki düşüşü etkili bir şekilde baskılamıştır.
Doğan ve İzci (2017), kekik (Origanum minutiflorum) ve biberiye (Rosmarinus
officinalis) uçucu yağı (% 0.2 katkılı) ile zenginleştirilmiş kitosan filmlerin sıcak tütsülenmiş
gökkuşağı alabalığının (Oncorhynchus mykiss) bazı kalite özellikleri üzerine etkilerinin
incelemişlerdir. Kitosanla zenginleştirilmiş uçucu yağlarla kaplamanın tüketici tarafından
beğenilmiş ve raf ömrünün artmasında etkili olmuştur.
Piedrahíta Márquez vd. (2019), kitosan ve propolis özü ile kaplanmış vakumlu
paketlenmiş Cachama (Piaractus brachypomus) balık filetolarındaki TVN-B değerinin
kaplanmamış örneklere göre daha düşük olduğunu bildirmiştir (Fadıloğlu ve Emir Çoban,
2018). Gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss, Walbaum, 1792) filetolarında sumak ile
zenginleştirilmiş kitosan yenilebilir kaplamaların kullanılmasının hidroperoksit oluşum oranını
kontrol örneğine göre azalttığını gözlemlemişlerdir. Aslında, UY' lardakifenolik bileşikler,
fenolik radikallerin oluşumu yoluyla oksidasyonun birincil adımlarının serbest radikallerini
yakalayarak, balık yağlarının oksidasyonunu ve radikallerin yayılmasını geciktirir (Maqsood
ve Benjakul, 2013).
11. SONUÇ
Tüketici tercihlerinin doğal koruyuculara kayması, gıda endüstrisini ve araştırmacıları
balık ve diğer su ürünlerinin korunması için uygun doğal ürünler bulmaya itmiştir. Pek çok yeni
doğal ürün bilim insanları tarafından araştırılmaktadır. Uçucu yağlar ve kitosan doğal
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koruculardandır. Bu çalışmada, UY'lar içeren kitosan filmlerin su ürünlerine uygulamalarına
örnekler verilerek, su ürünlerinin raf ömrü üzerindeki etkileri incelenmiştir. Kitosan,
mikrobiyal çoğalmayı etkili bir şekilde azaltabilir, lipid oksidasyonunu engelleyebilir ve balık
ürünlerinin duyusal özelliklerini iyileştirebilir. Bununla birlikte uçucu yağlar, bozulmaya neden
olan bakterilerin büyümesini engellemede ve gıdanın kalitesini korumada etkilidir. Ancak
yapılan çalışmalarda, bireysel kullanıma kıyasla maksimum etkiyi elde etmek için kitosan ile
uçucu yağ kombinasyonlarının kullanımının daha etkili olduğu sonucuna varılmıştır.
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ABSTRACT
Vehicle routing is an optimization problem that aims to determine the most suitable routes for
the distribution and collection of services or products from one or several warehouses to specific
customers. In recent years, distribution systems have become increasingly complex. Usually,
the vehicle routing problem is solved with the aim of transporting orders from a central
warehouse to customers in the most optimized way. While solving the vehicle routing problem,
routes are created for n vehicles and these routes are sent to other warehouses, namely subdepots, starting from the main warehouse. Finally, the vehicle whose mission is completed
returns to the starting point, that is, to the main warehouse. The customers to be distributed
must be on one of the n vehicle routes and the loaded vehicle capacities must not be exceeded.
The main goal in this problem is to minimize the total distance in the objective function, that
is, to minimize the cost function, while providing all the constraints, minimizing the number of
vehicles to be used and minimizing the total distance. The main goal is to minimize all vehicle
routing costs. One of the most important operational decisions a cargo company has to make is
determining vehicle routes for its customers. The main goal is to minimize all vehicle routing
costs. One of the most important operational decisions a cargo company has to make is
determining vehicle routes for its customers. In logistics applications in vehicle routing
problems, vehicles in the vehicle fleet may have different characteristics. In addition, conditions
such as the conditions caused by the customers or the materials transported and the temperature
value at which the product should be preserved may reveal the necessity of using different
vehicles. In this study, the sİmultaneous pİck-up and delİvery the vehİcle routİng problem,
which is a generalized version of the classical Vehicle Routing Problem, has been studied. The
insufficient capacity of the cargo company in the cargo distribution and collection process from
the transfer center in Sakarya to its branches; the cargo remaining in the warehouse or excessive
spaces in the placement of the cargo in the vehicle; It is aimed to plan the route of the vehicles
in a way that will minimize the problems experienced by the company due to the lack of
optimization of the route distance. In this study, the simultaneous additive vehicle routing
model available in the literature for the problem was solved using The General Algebraic
Modeling System (GAMS) program. Current and proposed status of the cargo business; it was
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evaluated in terms of number of vehicles, vehicle occupancy rate, and the length of the route
traveled.
Keywords: Vehicle routing problems, Simultaneous distribution aggregation, Mathematical
model, Gams program

BİR KARGO FİRMASINDAKİ EŞ ZAMANLI TOPLA DAĞIT ARAÇ ROTALAMA
PROBLEMİ
ÖZET
Araç rotalama bir veya birkaç depodan, belirli müşterilere hizmet veya ürünlerin dağıtımı ve
toplanması için en uygun rotaları belirlemeyi amaçlayan optimizasyon problemidir. Son
yıllarda dağıtım sistemleri giderek daha karmaşık bir hale gelmiştir. Genellikle, araç rotalama
problemi, merkezi bir depodan müşterilere siparişlerinin en optimize yolla taşınması amacıyla
çözülür. Araç rotalama problemi çözülürken, n tane araç için rota oluşturulur ve oluşturulan bu
rotalar ana depodan başlayarak diğer depolara yani alt depolar gönderilir. Son olarak da görevi
tamamlanan araç yeniden başlangıç noktasına yani ana depoya döner. Dağıtım yapılacak olan
müşteriler, belirlenen n tane araç rotalarından birinde olmalıdır ve yüklenen araç kapasiteleri
aşılmamalıdır. Bu problemdeki ana hedef, belirlenen amaç fonksiyonundaki toplam yolu en
aza indirmektir yani bütün kısıtlar sağlanarak kullanılacak araç sayısını, maliyet fonksiyonunu
ve yapılan toplam mesafeyi en aza indirmektir. Ana hedef tüm araç rotalama maliyetlerini
minimize etmektir. Bir kargo şirketinin vermesi gereken en önemli operasyonel kararlardan biri
de müşterileri için araç rotalarının belirlenmesidir. Araç Rotalama Problemi (ARP), bir ana
depodan müşterilerin dağıtım taleplerini karşılayacak en uygun araç rotalarının belirlenmesi
problemidir.
Araç rotalama problemlerindeki lojistik uygulamalarında, araç filosundaki
araçlar farklı özelliklere sahip olabilir. Ayrıca müşterileri yada taşınan malzemelerden kaynaklı
durumlar ve ürünün muhafaza edilmesi gereken sıcaklık değeri gibi şartlar farklı özellikte araç
kullanımı zorunluluğunu ortaya çıkarabilir. Bu çalışmada klasik Araç Rotalama Problemi’nin
genelleştirilmiş bir çeşidi olan Eş zamanlı Topla Dağıt rotalama problemi üzerinde çalışılmıştır.
Kargo firmasının Sakarya içi transfer merkezinden şubelerine kargo dağıtım ve toplama
işleminde karşılaştığı kapasitenin yetersiz kalması, kargoların depo da kalması veya kargonun
araca yerleştirme de aşırı boşluklar oluşması, rota mesafesinin optimize olmaması dolayısıyla
gereksiz benzin harcanması gibi firmanın yaşadığı sorunları minimize edecek şekilde araçların
rota planlamasının yapılması amaçlanmıştır. Bu çalışmasında problem için literatürde mevcut
olan eş zamanlı toplamalı araç rotalama modeli The General Algebraic Modeling System
(GAMS) programı kullanılarak çözülmüştür. Kargo işletmesinin mevcut ve önerilen durumu;
araç sayısı, araç doluluk oranı, gidilen rota uzunluğu bakımından değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Araç rotalama problemleri, Eşzamanlı dağıtım toplama, Matematiksel
model, Gams programı
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1. Giriş
Vehicle Routing is an optimization problem that aims to determine optimal routes for the
delivery and collection of services or products from one or more warehouses to specific
customers. The Vehicle Routing Problem (ARP) is the finding of distribution or collection
routes from a central warehouse to various geographically dispersed demand points in such a
way that the total distance traveled by the vehicle fleet is minimized (Eryavuz ve Gencer, 2001).
The first studies on ARP were published by George Dantzig and Ramser John in 1959.
Typically, ARP is resolved to move orders from a central warehouse to customers in the most
optimized way. ARP creates n vehicle routes and these routes are sent to sub-depots or receivers
starting from the main depot and the vehicle returns to the main depot. Each customer must be
on one of n vehicle routes and the capacity of the vehicles must not be exceeded. The main goal
in this problem is to minimize the total path in the objective function. In other words, while
minimizing the cost function, it is to provide all the constraints, to minimize the number of
vehicles to be used and to minimize the total distance (Dantzig ve Ramser, 1959).
The distribution phase consists of delivering the products purchased from the manufacturer to
the customers. At this stage, each vehicle starts its route from the warehouse and returns to the
warehouse after distributing the product as per the demand of each customer. Therefore, the
warehouse can be defined as the place where the vehicles start their route and return. Vehicle
routing problem is divided into two as single warehouse or multiple warehouse according to
the number of warehouses ((Keskintürk et.al. 2015).
In this study, the Simultaneous Collect Distribute routing problem, which is a generalized
version of the classical Vehicle Routing Problem, has been studied. In this study, the
simultaneous additive vehicle routing model available in the literature for the problem was
solved using The General Algebraic Modeling System (GAMS) program. Current and proposed
status of the cargo business; it was evaluated in terms of number of vehicles, vehicle occupancy
rate, and the length of the route traveled.
2. Material and method
In the capacity-constrained vehicle routing problem, the capacities of the vehicles are limited
and equal to each other. Like vehicle capacities, customer requests are also predetermined. The
starting point and the end point is the warehouse. A single route is created and the delivery is
completed on this route. The aim in Capacity-Constrained Vehicle Routing Problems is to
minimize the distance (Çebi ve Yıldırım, 2020).
In the Distance-Constrained Vehicle Routing Problem, the maximum distance that vehicles can
travel is certain and limited (Keskintürk et.al. 2015). The main components of ARP are the road
network, warehouses and vehicles. To achieve different types of ARP, different constraints and
conditions can be added to each component, or it can be ensured that each achieves specific
objectives. The main types of ARP are: capacity constrained (KARP), distance and capacity
constrained (MKARP), time window (ZPARP), retrieval (GTARP), distribution and collection
(DTARP) vehicle routing and other combinations of these variants (Şahin and Eroğlu,2014).
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In the model used in this study, the objective function (1) is used to minimize the total distance.
Constraint (2); It allows vehicles to go to all points once. It is the constraint (3) that allows to
leave the reached point with the same vehicle. The initial loads of the vehicles are limited by
the constraint (4), the vehicle loads after the first point by the constraint (5), and the vehicle
loads after the points along the route are limited by the constraint (6). Vehicle capacity after the
first point and along the route is controlled by the constraints (7,8). The constraints numbered
(9,10) are the constraints that prevent the formation of sub-tours for vehicles. Constraint (11)
refers to the decision variables. For the solution of the problem, the mathematical model of the
Simultaneous Pick-up and Delivery The Vehicle Routing Problem mentioned in the literature
was taken as basis. The notation and parameters used in the model are:
J: Material handling locations
V: Vehicles,
C: Vehicle capacity,
Cij: The distance between points i and j,
Dj: The amount of material to be distributed to J point,
n: Number of points to be distributed,
Pj: The amount of material to be collected from the J point,
M: It's a big number.
The decision variables of the model used in this study are as follows;
l’v: The load of the vehicle when leaving the warehouse,
lj: The load of the vehicle after the J point,
πj: Variable that prevents subtours from occurring,
xijv: Variable that specifies whether the vehicle V will travel from point i to point j.
Min Z= ∑𝑖∈𝑗0 ∑𝑗∈𝑗0 ∑𝑣 ∈ 𝑉 𝑋İ𝐽𝑉𝐶𝑖𝑗

(1)

Constraints;
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3. Simultaneous Pick-Up Deliver Vehicle Routing Problem in a Cargo Transfer Center
One of the main service sectors of logistics services is cargo transportation. Bu anlamda kargo
taşımacılığı da bir lojistik eylemi olarak düşünülebilir. Cargo; It is the name given to files,
packages, parcels, chests, etc. goods and commodities that do not exceed 100 kg in one piece
and are transported from one place to another within certain periods. Cargo transportation
includes the transportation of both commercial (corporate) and non-commercial (individual)
cargoes. Cargo transportation can be defined more specifically as the transportation of goods
and commodities within a certain period of time, within the city, between cities or between
countries (Agarwal et.al., 2009; Palacci et.al., 2013; Petraška et.al., 2017).
In a cargo transportation process, firstly, the cargo is taken from the branch or the customer's
address, and the measurement, weighing, content control and barcoding of the received cargo
are performed. The cargo is loaded into the vehicle. The vehicle takes the cargo to the main
transfer center where the departure unit is connected and leaves to be sent to the transfer center
of the city to which it will be transferred. After the cargo is transferred to the main transfer
center in the city to which it will be sent, it is sorted into the branch to which it will be sent,
loaded on the vehicles and distributed to the branches. The cargo delivered to the branch is
checked and embezzled by the couriers. Couriers provide feedback on the cargoes that they
cannot deliver, and embezzlement returns are made.
In this study, the problems of a cargo company that carries out cargo distribution and collection
operations from the city transfer center to its branches are discussed. Vehicle route planning
that will minimize its problems for a cargo company that has problems such as insufficient
capacity, cargo remaining in the warehouse or not placing the cargo vehicle well, not optimizing
the route distance is discussed. The problem falls under the type of simultaneous pick-deliver
vehicle routing problem. Accordingly, vehicles leave the warehouses and return to the
warehouses. Customers cannot be visited by more than one vehicle. The amount of cargo to be
distributed and collected on the route cannot exceed the vehicle capacity. Distribution and
collection is done from each customer. The distance traveled is tried to be minimized. A
mathematical model has been developed for the problem to be solved.
Current state the cargo company does not use any analytical method in distribution to branches.
The main purpose when determining the distribution to the branches is the proximity of the
branches to each other. By delivering the cargo of several branches close to each other to the
same vehicle, distribution is made with an intuitive approach that does not guarantee the
optimal. This causes excessive spaces in the vehicles or insufficient capacity of the vehicle and
some cargoes remain in the warehouse.
In this study, it is aimed to minimize the transportation costs by shortening the total distance
that the vehicles that will do the distribution and collection work from the warehouse of the
cargo company in the transfer center to the center of Adapazarı. In the problem, there is a
transfer center and 15 branches of this center. Route lengths were determined with Google
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Maps. Figure 1 shows the locations of cargo branches and transfer centers.

Figure 1. Cargo branches locations

Table 1 shows the number of vehicles and capacities of the cargo company. Table 2 shows
the branches of the cargo company.
Table 1 Vehicles and their capacities.
No
1.Vehicle
2. Vehicle
3. Vehicle

Capacity (Desi)
2000
2000
2000

No
4. Vehicle
5. Vehicle
6. Vehicle

Capacity (Desi)
2000
2000
2000

Table 2 Branches of the cargo company
Num

Branches

Num

Branches

1
2
3
4
5
6
7
8

Adapazarı branche
Adapazarı Çarşı branche
Dörtyol Sanayi branche
Erenler Belediye branche
Ferizli branche
Güneşler branche
Hızırtepe branche
Adapazarı branche

9
10
11
12
13
14
15
16

Erenler branche
Söğütlü branche
Karaağaç branche
Maltepe branche (Transfer Center, TC)
Saü branche
Sapanca branche
Kuzuluk branche
Arifiye branche

Table 3 shows the total number of cargo, and Table 4 shows the capacities and route lengths
of the vehicles to be used. Route lengths are given in Table 5.
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Table 3. Daily total cargo amount in branches

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

Cargo
Distribution
205
256
75
69
46
33
46
62
41
43
0
102
65
15
126
61

Adapazarı Branche
Adapazarı Çarşı Branche
Dörtyol Sanayi Branche
Erenler Belediye Branche
FerizliBranche
Güneşler Branche
Hızırtepe Branche
Erenler Branche
Söğütlü Branche
Karaağaç Branche
Maltepe Branche (Transfer Center)
Sakarya University Branche
Sapanca Branche
Kuzuluk Branche
Arifiye ŞBranche
Bahçeli Branche

Cargo Collected

Total

142
167
84
57
137
21
27
39
28
15
0
98
57
35
73
83

347
423
159
126
183
54
73
101
69
58
00
200
112
50
199
144

Table 4. Lengths and capacities of vehicle routes
Vehicle
no
1

2
3

4
5
6

Branches
1.Adapazarı,
2.Çarşı,
14.Kuzuluk,
10.Karaağaç,
6.Güneşler
8.Erenler
4.Erenler Council
7.Hızırtepe,
16.Bahçeli,
12.Saü Campüs
15.Nehirkent,
13.Sapanca
11.Maltepe(TM),
3.Dörtyol Sanayi,
9.Söğütlü
5.Ferizli

Vehicle
Capacity

Distributed
Load

Percent
Used

Collected
Load

Percent
Used

Route
Length

2000

552

0,18

380

0.12

25,1

2000

131

0,13

96

0,05

10,4

2000

209

0,20

208

0,06

22

2000

191

0,08

130

0,05

30,3

2000

75

0,04

84

0,05

4,5

2000

87

0.04

165

0,09

61.6

Table 5 values are calculated with Google Maps feature. In the study, which was carried out
considering the values in the tables, the mathematical model prepared by taking into account
the system constraints due to the characteristics of a selected cargo company was solved using
the GAMS (The General Algebraic Modeling System) package program. In the study, the
mathematical model prepared by taking into account the system constraints due to the
characteristics of a selected cargo company was solved in the 21.2 version using the GAMS
package program, the solution time was 1.216 seconds. was found as The GAMS model output
sample page is given in Table 6.
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Table .5 Route lengths

1

2

3

4

5

1

0

0,5

6,9

2,8

25,5 2,8

2

0,5

0

6,1

2,6

3

6,9

6,1

0

5,6

4

2,8

2,6

5,6

0

5

25,5 26,3

31

6

2,8

7,1

7

3,9

Branc
hes r

Branches
7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

3,9

3,1

23

1,5

8,2

10

18.8

0.9

9.7

5.2

26.3 7,1

3,7

2,9

2,6

3

5,5

8,6

17,4

2,1

11.2

3,7

31

3,2

5,7

28,5

9,3

2,25 10,9

12,3

7.2

5,9

5,1

25,6 6,7

4,7

1,1

23,1

4.2

4,7

9,4

17,7

2,8

10,4

4

25,6

0

28,1

25,6

4

24

30

33,2

42,7

22,8

35,7

5,3

10.1

6,7

20,9 0

9,8

5,9

18,3

2,7

10,3

14

23

1,9

16

7,6

3,7

3,2

4,7

28,1 9,8

0

3,5

24

4.5

2,3

9

16

4

8,7

3

8

3,1

2,9

5,7

1,1

25,6 5,9

3,5

0

21,5

4,6

4,9

10,1

17,6

3,4

10,6

4,2

9

23

2,6

28,5

23,1

4

18,3

24

21,5

0

21,6

27,6 29.1

38,9

18,8

33,8

25,3

10

1,5

3

9,3

4.2

24

2,7

4,5

4,6

21,6

0

19,3

9,3

19,6

1,3

14,6

5,5

11

8,2

5,5

2,25

4,7

30

10

2,3

4,9

27,6

19,3

0

6,9

13,7

6,3

5,8

3,4

12

10

8,6

10,9

9,4

33,2 14

9

10,1

29.1

9,3

6,9

0

17,5

10,5

13,8

3,6

13

18.8 17,4

12,3 17,7

42,7 23

16

17,6

38,9

19,6

13,7 17,5

0

19

10,6

14,1

14

0.9

2.1

7.2

2,8

22,8 1,9

4

3,4

18,8

1,3

6,3

10,5

19

0

12

5

15

9.7

11.2

5,9

10,4

35,7 16

8,7

10,6

33,8

14,6

5,8

13,8

10,6

12

0

9,3

16

5.2

3,7

5,1

4

5.3

3

4,2

25,3

5,5

3,4

3,6

14,1

5

9,3

0
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Table 6 GAMS Program screenshot

When the solution results are evaluated (table 7, table 8), it is observed that the route lengths of
the vehicles between the branches are different from each other. However, the desired situation
in the model is to minimize the distance they travel in total, rather than this balance. Route
lengths have been tried to be reduced. Compared to the current situation, in the proposed
situation, the route length traveled was reduced from 153.3 km to 125.5 km and an improvement
of about 16% was achieved. Route lengths have been calculated assuming that the vehicles will
depart daily from the cargo company's main warehouse in Adapazarı Transfer Center and return
to the main warehouse to meet customer demands. With the decrease in the distance covered in
the model, serious reductions in the number of vehicles were observed. According to the
solution results, the new total route length was calculated as 125.25 km. According to the
solution result, the number of vehicles can be reduced from 6 to 4. The capacity utilization rate
has also been increased.
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Vehicle Branches
no
1

2

4

5

2. Çarşı
1.Adapazarı
14.Kuzuluk
10.Karaağaç
6.Güneşler
8.Erenler
4.Erenler Council
11.Maltepe
3.Dörtyol Sanayi,
15. Nehirkent,
13.Sapanca
12.Saü Kampüs
7.Hızırtepe
16. Bahçeli,
9.Söğütlü
5.Ferizli

Table 7 Solution results
Vehicle
Distribute Percent
Capacity d Load
Used

Collected
Load

Percent
Used

Route
Length

2000

552

0,18

380

0,12

5,1

2000

206

0,13

180

0,09

13,85

2000

400

0,20

338

0,16

50,7

2000

87

0,04

165

0,09

61,6

Table .8. comparison of the current situation and the proposed situation
Constraints
Number of Vehicles

Current situation

Proposed situation

6

4

Route Length

153,5

125,5

Vehicle Occupancy Rates

%8,6

%13

4. Conclusion
In recent years, distribution systems have become increasingly complex. Vehicle Routing
Problem (ARP) is one of the most important problems in distribution systems. ARP is the
finding of distribution or collection routes from a central warehouse to various geographically
dispersed demand points, minimizing the total distance traveled by the vehicle fleet.
In the study, the problem of routing vehicles with Simultaneous Pick-up and Delivery of a cargo
company is emphasized. A mathematical model was prepared for the problem and a solution
was made.
Current and proposed situation; the number of vehicles was compared in terms of vehicle
occupancy rates and the route lengths traveled. In the proposed situation, there are decreases in
the number of vehicles (number of routes), increases in vehicle capacity utilization rates, and
decreases in total route lengths, according to the current situation. According to the solution
results, the new total route length was calculated as 125.25 km. According to the solution result,
the number of vehicles can be reduced from 6 to 4. The capacity utilization rate has also been
increased. As a result, a significant improvement has been achieved in the current system.
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PREPARATION, CHARACTERIZATION AND GAS SENSING APPLICATIONS
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Department of Materials Science and Nanotechnology Engineering, Faculty of Engineering,
Usak University, 64200 Usak, Turkey
Orcid id: 0000-0003-3416-1083
ABSTRACT
In this mini review study, some polymeric/monomeric Langmuir-Blodgett (LB) thin films were
characterized by using UV-Visible spectrophotometer and Quartz Crystal Microbalance (QCM)
techniques. Reproducibility of these LB thin films were controlled by a UV-Visible
spectrophotometer (Model USB4000, Ocean Optics Inc., USA) equipped with a deuteriumtungsten light source (Model DH-2000-BAL, Ocean Optics, Dunedin, FL). The wavelength
range of 190-900 nm was scanned and the data of polymeric/monomeric LB thin films with
different number of layers were recorded at room temperature. The polymeric/monomeric and
chloroform solution was considered as reference. A sandwich structure was formed by placing
polymeric/monomeric LB thin films coated AT-cut quartz crystal substrates between two
electrodes having a keyhole design. The nominal frequency of the substrate was 3.5 MHz. First
uncoated quartz crystal substrate, then substrates coated with different number of
polymeric/monomeric LB thin film layers were positioned to the measurement unit and all
frequency shifts were specified as regards to number of thin film layers. Consequently, LB
technique can offer an effective way to prepare well defined structure of polymeric/monomeric
LB film, which is promising for chemical sensors device application.
Keywords: Polymer; monomer; Langmuir-Blodgett thin film, gas sensor; QCM.
1. INTRODUCTION
The Volatile Organic Compounds (VOCs) detection has become a serious task due to their
natural toxicity, which is dangerous for the environment and human beings, with very serious
irreversible effects. The detection of organic solvent vapors utilized for various purposes in the
industry is extremely important in terms of environment and human health. Long-term exposure
to VOCs has been linked to a variety of health concerns including coughing, chest pain, throat
irritation, and lung disorders [1,2]. Therefore, it poses a risk in terms of occupational health and
safety. The most important process in VOCs identification is the preparation of thin film sensors
[3,4]. Using LB technique, compared with other coating methods, it is possible to prepare a
thin film with a controlled thickness at the molecular level with a well-defined molecular
orientation.
Sauerbery reported, in 1959, QCM technique can be used in a sensing mode for mass sensor
applications because the frequency of an oscillating quartz crystal decreases when any mass
deposited onto a quartz crystal substrate. The frequency change (Δf) of oscillating quartz is
linearly related to its mass change (Δm) as expressed by [5]
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∆𝑓 =

−2𝑓02
1/2

𝜌𝑞

1/2

𝜇𝑞 𝐴

∆𝑚

where f0 is the resonant frequency of the fundamental mode of the crystal, A the
piezoelectrically active area, q the density of quartz (2.648 g/cm3) and q is the shear modulus
of quartz (2.947×1011 dyn cm2).
Initial chemical applications of mass sensitive QCM technique were moisture, VOCs,
environmental pollutants, and gas-phase chromatography detectors which was measuring mass
binding from gas-phase species to the quartz surface [6]. Today, it is extensively using as a
simple, cost effective, a wide detection range, high-resolution mass sensing method in
chemistry, physics, biology and applied science.
In this review paper, the characterizations and gas sensing abilities of the N-(4methylpyrimidine-2-yl)methacrylamide (N-MPMA) monomer and α-(Naphthalen-1-yloxy)-2oxoethyl methacrylate polymer (Poly-NMA) LB thin films were presented. The QCM kinetic
measurements of N-MPMA and Poly-NMA LB film proved that the response of the film to the
tested harmful organic vapours was fast, reversible, and reproducible. Thus,
polymeric/monomeric materials can be used for the fabrication of VOCs sensing elements at
room temperature due to the unique properties they have.
2. THE CHARACTERİZATIONS OF POLYMERİC/MONOMERIC LB THIN
FILMS
The chemical structures of N-MPMA and Poly-NMA molecules are given in Fig. 1. These
materials are chosen as sensor element. In order to investigate their gas sensing abilities, NMPMA and Poly-NMA materials were prepared onto quartz crystal using LB thin film
technique. Also, N-MPMA and Poly-NMA LB thin films prepared onto quartz glass and quartz
crystal substrates were characterized by UV-vis spectrophotometer and QCM techniques,
respectively. Thanks to these characterization results, it can be obtained to important
information about homogeneity and reproducibility of the fabricated LB thin films.

Fig. 1. The chemical structure of (a) N-MPMA and (b) Poly-NMA molecules.
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For the determination of π-A isotherm and preparation of N-MPMA/ Poly-NMA LB thin films
the Model 622 (NIMA) of LB trough was used. This trough was fixed with microbalance sensor
and a temperature control unit. The stable N-MPMA monomer and Poly-NMA polymer film
deposition surface pressure was observed from the π-A isotherm taken at pH 6.0 (Fig. 2). The
chosen deposition type was Y type. All polymeric/monomeric LB thin film preparation
procedure was performed at room temperature.

Fig. 2. Isotherm graph of (a) N-MPMA and (b) Poly-NMA monolayers [7-8].
N-MPMA and Poly-NMA LB thin films were coated onto quartz crystal and quartz glass
substrates to investigate their homogeneity and reproducibility. The frequency shifts of NMPMA and Poly-NMA-coated quartz crystal LB films were observed as a function of number
layers and given in Fig. 3 [7-8]. These figures show that a linearity is observed between the
frequency change and N-MPMA or Poly-NMA layers with a linear regression value of 0.9858
and 0.9942, respectively. Linearities obtained for N-MPMA or Poly-NMA LB films
demonstrated that each N-MPMA or Poly-NMA bilayer was successfully deposited and almost
equal mass was coated onto the QCM substrate.

Fig. 3. The characterization result of (a) N-MPMA-based LB thin films (b) Poly-NMA-based
LB thin films [7-8].
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Also, UV-visible spectroscopy was used for the quality of transfer and deposition of materials
on solid quartz substrate surfaces. UV-vis absorption spectra were recorded for various numbers
of LB thin film layers and given in Fig. 3 [7-8]. The UV-visible absorption spectrum of NMPMA and Poly-NMA dissolved in chloroform was chosen as reference. The linear tendency
in the plot diagrams are an evidence for the transfer of approximately same amount of NMPMA and Poly-NMA for each layer.

Fig.4. UV-vis absorption spectra of (a) N-MPMA, (b) Poly-NMA LB thin films [7-8].
3. QCM KINETIC MEASUREMENTS OF N-MPMA AND POLY-NMA-BASED
CHEMICAL SENSOR
The detection of the harmful organic vapours of the N-MPMA and Poly-NMA LB thin films
was performed by using a QCM instrument which was computer controlled (Fig. 5). The
responses of these LB thin films coated on AT-cut quartz crystal substrates against the harmful
vapours some aliphatic and aromatic hydrocarbons were examined in terms of frequency
changes. A sandwich structure was formed by placing N-MPMA or Poly-NMA LB thin films
coated AT-cut quartz crystal substrates between two electrodes having a keyhole design. The
nominal frequency of the substrate was 3.5 MHz. First uncoated quartz crystal substrate, then
substrates coated with different number of these LB thin film layers were positioned in the
instrument and all frequency shifts were specified with regard to the number of thin film layers.
1 Hz Sensitive frequency changes created during the exposure to the vapours and the recovery
were recorded by software.
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Fig. 5. Kinetic study scheme for monomeric/polymeric LB thin film chemical sensor
element.
QCM kinetic results of N-MPMA and Poly-NMA LB thin film sensor against some aromatic
and chlorinated aliphatic hydrocarbons were presented in Fig. 6. From these figures, the
relatively high response values obtained from QCM kinetic results for chlorinated aliphatic
hydrocarbons are noteworthy both N-MPMA and Poly-NMA chemical sensors. It is proposed
that the larger molar volume, it is getting more and more difficult vapor to penetrate into
polymeric and monomeric LB film especially for toluene vapor. By the vapor molecules starting
diffuse into these films (at 120. second) some interactions begin between vapor molecule and
polymeric or monomeric sensor molecules. When the diffusion process time exceeds to average
85 second, the resonance frequency change arrives approximately stable value and this may be
explained for difficulty of vapor molecule to diffuse exchange and interact with polymeric or
monomeric molecules.
The inset of Fig. 6b present the QCM kinetic results of Poly-NMA-based chemical sensor at
different concentrations for dichloromethane vapor. When the concentration of
dichloromethane vapour is increasing, the response of Poly-NMA-based chemical sensor
increases with linear relationship.
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Fig. 6. The QCM kinetic results of (a) N-MPMA-based chemical sensor (b) Poly-NMAbased chemical sensor against haloalkane and aromatic hydrocarbon vapors and
dichloromethane vapor at different concentrations (Inset) [7-8].
4. CONCLUSIONS
In this review study, the characterizations of N-MPMA and Poly-NMA-based LB thin films
were represented. These LB film were prepared both quartz glass and quartz crystal substrates
to obtain data from UV-Vis spectrophotometer and QCM measurement systems. Linearities
obtained for N-MPMA or Poly-NMA LB films demonstrated that each N-MPMA or PolyNMA bilayer was successfully deposited and almost equal mass was coated onto the quartz
glass and quartz crystal substrates. From QCM kinetic measurements, the relatively high
response values obtained from QCM kinetic results for chlorinated aliphatic hydrocarbons are
noteworthy both N-MPMA and Poly-NMA chemical sensors. These results indicated that gas
sensor components comprising N-MPMA and Poly-NMA LB films have the potential to allow
the rapid and sensitive detection of harmful organic vapours
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Abstract. In the present study, we concerned with non-linear Steklov boundary value
problem. By means of critical point theorems with Ambrosetti- Rabinowitz type growth
condition, we obtain the existence nontrivial weak of solutions.
Key Words: Critical point theorems, Variational methods, Ambrosetti- Rabinowitz condition.
1.Introduction
We consider the following Steklov boundary value problem involving Laplacian operator
 div(a(x, u )) = u p ( x )−1 u, x  

(P )

u
(
)
(
)
a
x
,

u
=

f
x
,
u
,
x



,




( )

where   R N ( N  2) is a bounded with smooth boundary , p C  , f :  x R → R is a
u
Carathéodory condition,  is a positive parameter,
is the outer unit normal derivative

on  , a(x,  ) :  x R N → R N is the continuous derivative with respect to  of the mapping
A( x,  ) :  x R N → R N and div(a(x, u )) is p(x ) − Laplacian type operatör [1,2,3,4,5,6,7]

The operator div(a(x, u )) , which appears in (P), is a more general operator than the
p(x)-Laplacian operator

(

 p ( x ) u := div u

p ( x )−2

)

u .

In this study, we assume that A and a satisfy the following hypotheses:
(A1) There exists c  0 such that a satisfies the growth

(

a(x,  )  c 1 + 

p ( x )−1

), for all x   and all   R

N

,

(A2) A(x,0) = 0 , for all x   ,
(A3) The monotonicity condition (a(x,  ) − a(x, ))(
.  −  )  0, holds for all x   and
N
all  ,  R , with equality if and only if  = 
(A4) 

p ( x )−1

 a(x,  ).  p(x ). A(x,  ). for all x   and all   R N

Moreover, throughout this paper, we define
 Np (x )
,

(
)
p  x =  N − p(x )



,

ifN  p(x )
ifN  p(x )
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Theorem 1.1. Assume that the conditions (A1)- (A4) and the following conditions hold:
(f1) f : xR → R is a Carathéodory function and p +  q −  q(x )  p  (x ) for q(x) C()
f (x, t )  c + c1 t

(f2)

f (x, t ) = o t


p + −1

q ( x )−1

.

, t → 0 ; for all x   and p +  q − ,


(AR): Ambrosetti-Rabinowitz's type growth condition; there exist M  0 and p +   such
that
0  F (x, t )  f (x, t )t , t  M , for all x   .

Then there exists a   0 such that for any   (0,  ) , problem (P) has a nontrivial weak
solution.
The problems equations with nonstandard p (x) − growth conditions are interesting
topic in recently. These type of problems have been an interesting topic like
electrorheological fluids, elastic mechanics, stationary thermo-rheological viscous flows of
non-Newtonian fluids, image processing and the mathematical description of the processes
filtration of an idea barotropic gas through a porous medium [3,8,9,12].
Problems of type (P) has been intensively studied by many authors[1,2,4,5,10,13].
In [2] the author dealt with the following problem
  p ( x ) u = a(x ) u p ( x ) − 2 u, x  


p ( x ) − 2 u
= f (x, u ), x  
 u



where f is not satisfies the Ambrosetti-Rabinowitz type condition. The author proved some
results on the existence of weak solutions by using min-max method and Ekeland’s
variational principle.
In [5], the authors provided the existence and multiplicity of solutions by using the
Mountain Pass theorem, Ricceri three critical poinsts theorem under the condition (A1)- (A4),
for the following Steklov problem standard growth condition,
 div(a(x, u )) = 0, x  

a( x, u )v = f ( x, u ), x  ,

where

  R N ( N  2) is a bounded with smooth boundary,  is the outerward unit normal

on  , p :  → R . a(x,  ) :  x R N → R N are f :  x R → R are fulfilling appropriate
conditions.
Motivated from the above papers, we get some existence results of weak solutions of problem
(P).
2.Preliminaries
We state some definitions and basic properties of variable exponent Lebesgue-Sobolev
1, p ( x )
() , which will be used later, see [1,3,6,7,10,11,13].
spaces Lp ( x ) () , W 1, p ( x ) ( ) ) and W0
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Set

C+ () = {p; p(x )  C(), inf p(x) > 1, for all x  }.
For any p(x )  C + () , we define

1  p _ := inf x p(x ) and p(x )  p + := sup x p(x )   .
Define the variable exponent Lebesgue space by
L p ( x ) ( ) = u u :  → R is measurable, such that

 u(x )

p(x )



dx    ,

with the a norm
u

(

and Lp ( x ) (), u

p( x)

p( x)

p(x )

u (x )
:= inf   0 : 
dx  1  ,




) becomes a Banach space.

Similarly,we can define for p(x )  C + ()
L p ( x ) ( ) = u u :  → R is measurable, such that





u (x )

p(x )

d   ,

with the a norm
p(x )

u (x )
u Lp ( x ) ( ) := inf   0 : 
d  1






(

where d is the measure on the boundary. Lp ( x ) (), u

p( x)

) becomes a Banach space.

The variable exponent Sobolev space W 1, p ( x ) ( ) is denined as





W 1, p ( x ) () = u  Lp ( x ) () : u  Lp ( x ) () ,
and equipped with the norm,

u =u

p( x)

+ u

p( x)

, u  W 1, p ( x ) ().

If we define L p( x ) ( ) is the conjugate space of Lp ( x ) ( ) , then for any u  Lp ( x ) () and
v  L p( x ) ( ) , the Hölder-Type inequality

 1
1 

uvdx

+

 p − p +  u


holds true. where

1
1
+
= 1.
p( x) p (x )

(

Proposition 2.1. [1,4] Let  p ( x ) (u ) =  u


p( x)

p(x )

v p( x ) (1.1)

+ u (x )

p(x )

)dx . For u, u

n

W 1, p ( x) ()

(n=1,2,...), we have
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= 1( 1,  1)   p ( x ) (u ) = 1( 1,  1)

(i)

u

(ii)

min  u


(iii)

un

(iv)

un − u

p( x)

p(x )

p−

,u
p(x )

   (u )  max  u
p( x)
p(x )



p+

p+

,u
p(x )

p(x )




→ 0(→ )   p ( x ) (u n ) → 0(→ ) ,
p( x )

→ 0(→ )   p ( x ) (u n − u ) → 0(→ ) .

Proposition 2.2. [2,4,8,13] Let  p ( x ) (u ) =  u

p(x )



(i)

u Lp ( x ) ( )  1  u

(ii)

u Lp ( x ) ( )  1  u

(iii)

un

p(x )

p−

p−
L p ( x ) (  )

p+
L p ( x ) (  )

d , for all u  L p ( x ) ( ). We have

  p ( x ) (u )  u

p+

  p ( x ) (u )  u

p−

L p ( x ) (  )

L p ( x ) (  )

.

→ 0(→ )   p ( x ) (u n ) → 0(→ )

Proposition 2.3. [1,5,6,11,13]

() are

(i)

If 1  p −  p +   then the spaces Lp ( x ) (), W 1, p ( x ) () and W0
separable, reflexive and uniformly convex Banach spaces,

(ii)

If q (x )  C + () and 1  q(x )  p  (x ) for all x   then the embedding
W 1, p ( x ) () → Lq ( x ) () is compact and continuous,

(iii)

If q(x )  C + () and 1  q(x )  p  (x ) for all x   then the trace
embedding W 1, p ( x ) ( ) → Lq ( x ) ( ) is compact and continuous.

(iv)

Poincaré inequality, i.e. there exists a positive constant C  0 such that

1, p ( x )

u  C u

p(x )

,for all u  W0

1, p ( x )

().

Definition 2.4. [11] Let X be a Banach spaces and the function J   C 1 ( X , R) . We say that
J  satisfies Palais-Smale condition (PS) in X if any sequence u n  in X such that J  (u n ) is
bounded and J  (u n ) → 0 as n →  , has a convergent subsequence.
Lemma 2.5. (Mountain Pass Theorem) [11] Let X be a Banach spaces and the function
J   C 1 ( X , R) satisfies Palais-Smale condition. Assume that J  (0 ) = 0 and
(i) There exists two positive real numbers  and r such that J  (u )   with u = r ,
(ii) There exists u1  X such that u1  r , and J  (u1 )  0.
Put G =   C(0,1, X ) :  (0) = 0,  (1) = u1 . Set  = inf max (0,1) :   G . Then
  r and  is a critical value of J  .
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3. Main Results
Let X denote the variable exponent Sobolev space W

1, p ( x )

( ) . We say that

u  X is a weak solution of (P) if

 a(x, u )vdx + 




u

p ( x )− 2

uvdx −   f ( x, u )vd = 0


for all v  X .
The energy functional corresponding to problem (P) is defined as J  : X → R

J  (u ) =  A(x, u )dx + 




1
u
p(x )

p(x )

dx −   F (x, u )d


where (u ) =  A(x, u )dx and I (u ) =  F (x, u )d .




Proposition 3.1. [2,4,5] Let f : xR → R is a Carathéodory function satisfying (f1) . We
define I (u ) =  F (x, u )d , for each u  X . Then I  C 1 ( X , R ) ) and


I (u ), v =  f (x, u )vd ,


for all v  X . Moreover, the operator I  : X → X  is compact.
Lemma 3.2. [7]
(i)

(

A verifies the growth condition: A(x,  )  c1  + 

p(x )

), for all x   and

all   R .
N

(ii)

A is p(x ) -homogeneous: for all z  1 , x   and
all   R N A(x, z )  A(x,  )z p ( x ) .

Lemma 3.3. [6,7,11]
(i)

The functional (u ) is well-defined on X .

(ii)

The functional (u ) is of class C 1 ( X , R ) and

' (u ), v =  a(x, u )vdx, for all u , v  X


(iii)

The functional (u ) is weakly lower semi-continuos on X .

(iv)

J  is weakly lower semi-continuos on X .

(v)

J  is well-defined on X .

(vi)

For all u , v  X

(u ) − (v )  ' (v ), u − v
(vii)

For all u , v  X and k  0 is a constant
1
u +v 1

   (u ) +  (v ) − k u − v
2
 2  2
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Therefore, from Proposition 2.2, Proposition 3.1 and Lemma 3.3, it is easy to see that
J  (u )  C 1 ( X , R ) and the critical points of J  are weak solutions of (P) . Moreover, the
derivate of J  is the mapping J  : X → R for any u , v  X
J  (u ), v =  a ( x, u )vdx +  u
'



p ( x )− 2



uvdx −   f ( x, u )vd ,


Lemma 3.4. Suppose (A1)- (A4), (f1), (f2) and (AR) hold. Then the following statements
hold:
There exists two positive real numbers  and r such that I  (u )  r  0 with

(i)

u =,
There exists u1  X such that u1   , and I  (u1 )  0.

(ii)

Proof. (i) Let u  1. Using (f1) and (f2), we have
F ( x, u )   u

p+

+ c u

q(x )

, for all (x, u )    R .

(1.2)

Then, using the inequality (1.2) and (A4), we get
J  (u ) =  A( x, u )dx + 








(

1
u
p(x )

p( x)

+u

p(x )

1
u
p(x )

)dx −  

p(x )



dx −   F (x, u )d


t

p+

d −   c t


q(x )

d ,

Moreover, by Proposition 2.3, we can write the following the embedding continuous,
X → Lq () and X → Lp ()
−

+

So, there exist constants c2 , c3  0 ,





u

p+

dx  c 2 u

p+

and





q−

u d  c 3 u

q−

, for all u  X . (1.3)

Moreover, using Proposition 2.1, Proposition 2.2. and the inequality (1.3), we can write

J  (u ) 

c4
u
p+

p+

+

− c5p  u

p+

−

+ c c6q u

q−

+

c5 and c6 are pozitive constants. Choose   0 small enoughy that c5p  

J  (u )  u

p+

−
 c4
 + − c c6q u
 2p

q− − p+

c4
, we obtain
2 p+


 .


Let us define the function  : 0,1 → R by

 =

c4
q−
−

c
c
u

6
2 p+

q− − p+

Since p +  q − , the function  is strictly positive in a neighborhood of zero. The conclusion of
(i) holds true.
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(ii) Let u  X and t  1 . Thanks to (AR), we obtain F (x, t )  c7 t



for all (x, t )    R and

c7 is positive constant. Then, by Lemma 3.2 (ii), we have
1
p(x )
J  (tu ) =  A(x, tu )dx + 
tu dx −   F (x, tu )d

 p(x )

+

+

c tp
c t 
tp
p( x)

 8 −  A(x, u )dx + −  u
dx − 7  u d





p
p
where c8 is pozitive constant. Since   p + , we conclude that J  (tu )  0 as t →  . There

exists u1 = ut  X such that u1  r , and J  (u1 )  0.

Lemma 3.5. Suppose (A1)- (A4), (f1), (f2) and (AR) hold. Then J  satisfies the (PS)
condition.
Proof of Theorem 1.1. From Lemma 3.4, Lemma 3.5 and J  (0 ) = 0 from (A2), J  satisfies
the all statements of Lemma 2.6. According to Lemma 2.5, J  admits a critical value   r
which is characterized by  = inf

max

t(0 ,1),G

J  ( (t )) where

G =   C(0,1, X ) :  (0) = 0,  (1) = u1 . So,  is a critical value of J  . Therefore, J  has at
least one nontrivial critical point, i.e., problem (P) has a nontrivial weak solution[11].
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ÖZET
Sanat Şehrimde Projesi Anadolu Kültür Çocuk Çalışmaları için Destek Programı
tarafından belirlenen başvuru değerlendirme kriterlerini sağlayarak destek almaya hak
kazanmış sanat temalı bir çalışmasıdır. Bu çalışmada, çocukların yaşına, gelişim
düzeylerine, ilgi alanı ve seçimlerine yönelik ‘‘Yenilikçi Sanat’’ atölyelerinin
gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. Çocuk merkezli ve aktif katılımlı yenilikçi sanat
atölyeleri şunlardır: Resim Sanat Atölyesi, Linolyum Baskı, Taş Boyama Atölyesi, Artık
Materyaller Atölyesi. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman inceleme
yöntemi kullanılmıştır. Dokümanlar niteliğine göre; yazı esaslı, görüntü esaslı, ses esaslı
ve görsel-işitsel esaslı olmak üzere dörde ayrılmaktadır. Bu çalışmada görsel ve yazı
esaslı dokümanlar kullanılmıştır. Proje Batman Aile Destek Merkezi’nde toplamda 15 kız
çocuğunun katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma kapsamında Sanat Şehrimde Projesi
için hazırlanan çalışma takvimi, proje başvuru rehberi, bütçe planı, proje ara ve dönem
raporları, proje toplantı raporları, proje görselleri incelenmiştir. Bu çalışmada yapılan
analizler sonucunda Sanat Şehrimde Projesi’nin, Proje Yönetim Döngüsü ölçütlerine
uygun olduğu ve çocuklara yönelik yenilikçi sanat atölyelerinin başarılı bir şekilde
gerçekleştirildiği sonucuna varılmıştır.
Anahtar sözcükler: Çocuk ve Sanat, Görsel Sanat, Proje.
AN ASSESSMENT OF THE PROJECT IN MY CITY OF ART

ABSTRACT
Sanat Şehrimde Project is an art-themed project entitled to receive support by providing
the application evaluation criteria determined by the Support Program for Anatolian
Culture Children's Studies. In this study, it is aimed to carry out ‘Innovative Art’
workshops aimed at children's age, development levels, interests and choices. Innovative
art workshops with child-centered and active participation include: Painting Art
Workshop, Linoleum Printing, Stone Painting Workshop, Residual Materials Workshop.
In the study, one of the qualitative research methods, the document review method was
used. According to the nature of the documents; They are divided into four as text-based,
image-based, audio-visual-based and audio-visual-based. Visual and written documents
were used in this study. The project was carried out with the participation of 15 girls in
total at the Batman Family Support Center. Within the scope of the study, the work
schedule prepared for the Project in my Art City, the project application guide, the budget
plan, the project interim and dec reports, the project meeting reports, the project images

www.artuklukongresi.org

98

Mardin, TURKEY

7th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

were examined. As a result of the analyzes carried out in this study, it was concluded that
the Art City Project complies with the criteria of the Project Management Cycle and
innovative art workshops for children were successfully carried out.
Keywords: Children's and Art, Visual Art, Project.
GİRİŞ
Sosyal sorumluluk, kurumsal sosyal sorumluluk, sorumlu vatandaşlık, sorumlu
kurumsallık, sorumlu işletmecilik gibi pek çok kelimeyle ifade edilmeye kalksa da aslında
içermeye çalıştığı anlam aynı. En temel içeriği ise toplumsal faydayı sağlama, toplumsal
ödevleri yerine getirme gereği. Kurum ve kuruluşları değerli kılan ya da fark yaratan artık
sadece ürettikleri mal ya da sundukları hizmetin kalitesi değil, topluma kattıkları ya da
kazandırdıkları değerlerdir (Özgen, 2007). Kotler (2005), tarafından sosyal sorumluluk,
isteğe bağlı iş uygulamaları ve kurumsal kaynakların katkıları aracılığıyla toplumun
refahını iyileştirmek için üstlenilen bir yükümlülük olarak tanımlanmakta ve sosyal
sorumluluk faaliyetlerini gönüllü bir yükümlülük tabanına yerleştirilmektedir.
Yaşadığımız toplumun gelişimine katkı sağlamak için sosyal sorumluluk çalışmalarının
bir parçası olmak, sosyal sorumluluk çalışmaları için farkındalık oluşturmak son derece
önemlidir. Toplumun gelişimi ve farkındalığın oluşması için bu çalışmaların sürekli
kılınması esastır. Günümüzde giderek önemi artan sosyal sorumluluk kavramı hem
bireylere hem de kurumlara önemli sorumluluklar yüklemektedir. Günümüz toplumlarının
kurum ve kuruluşlardan beklentileri içerisinde yer alan sosyal sorumluluk ve topluma
hizmet anlayışı gerek özel kurumlar gerekse kamu kurumlarında üzerinde durulan bir
yönetim işlevi olarak karşımıza çıkmaktadır. Sosyal sorumluluk ve topluma hizmet işlevi
kurumlar için artık bir felsefe haline gelmektedir (Saran; Coşkun; İnal Zorel; Aksoy,
2011).
Sosyal sorumluluk, kurumsal sosyal sorumluluk, sorumlu vatandaşlık, sorumlu
kurumsallık, sorumlu işletmecilik gibi pek çok kelimeyle ifade edilmeye kalksa da aslında
içermeye çalıştığı anlam aynı. En temel içeriği ise toplumsal faydayı sağlama, toplumsal
ödevleri yerine getirme gereği. Kurum ve kuruluşları değerli kılan ya da fark yaratan artık
sadece ürettikleri mal ya da sundukları hizmetin kalitesi değil, topluma kattıkları ya da
kazandırdıkları değerlerdir (Özgen, 2007).
Son dönemde Türkiye’de özellikle eğitim, sağlık ve çevre alanında gerçekleştirilen sosyal
sorumluluk faaliyetlerine rastlanmakta. Kurumlar bu tür faaliyetlerde bulunurken hem
toplum faydasını gözetmekte, hem de kendi kurumları adına olumlu bir imaj edinme
çabası içine girmektedir (Öztürk & Ayman, 2008). Bununla beraber okullarda özellikle
kırsal kesimde bulunan okullarda sosyal sorumluluk çalışmaları yaygındır. Okullarda
uygulanan sosyal sorumluluk faaliyetlerine kimi zaman fon sağlanırken kimi zaman da
gönüllü olarak bu faaliyetler uygulanmaktadır.
YÖNTEM
Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman inceleme yöntemi kullanılarak
sosyal sorumluluk çalışmalarından Sanat Şehrimde Projesi ele alınmıştır. Dokümanlar
niteliğine göre; yazı esaslı, görüntü esaslı, ses ve görsel-işitsel esaslı olmak üzere dörde
ayrılmaktadır. Bu çalışmada görsel ve yazı esaslı dokümanlar kullanılmıştır. Proje
faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve araştırma verilerinin toplandığı örneklemin seçiminde
ise rastgele seçilmiş Aile Destek Merkezlerinden Güneykent Aile Destek Merkezi
araştırmaya dahil edilmiştir. Çalışma kapsamında hazırlanan çalışma takvimi, proje
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başvuru rehberi, bütçe planı, proje ara ve dönem raporları, proje toplantı raporları, proje
görselleri içerik analizi metodu kullanılarak incelenmiştir.
BULGULAR
Projeniz hakkında kısa bilgi: Sanat Şehrimde Projesinde, çocukların psiko-sosyal, dil,
bilişsel, kişilik, kültürel, fiziksel ve öz bakım gelişimlerini sağlıklı bir şekilde
tamamlayabilmeleri
için
çocuklara
yönelik
‘Yenilikçi
Sanat
Atölyeleri‘
gerçekleştirilecektir. ‘‘Şehrin Sanat Hali’’ sloganı ile dezavantajlı mahallelerde yaşayan
çocuklar ile ‘‘Yenilikçi Sanat Atölyeleri’’, Batman Aile Destek Merkezinde öğrenim
gören öğrencilere ‘‘Yenilikçi Sanat Atölyeleri (Resim Sanat Atölyesi, Linolyum Baskı,
Taş Boyama Atölyesi, Artık Materyaller Atölyesi)’’ Batman Güneykent Mahallesinde
bulunan Aile Destek Merkezinde gerçekleştirilecektir. Dezavantajlı çocuklar sanat
çalışmalarını, öğretmenler mentörlüğünde gerçekleştireceklerdir. Çocukların atölye
faaliyetleri süresince ortaya çıkardıkları çalışmalar sergilenecektir. Yenilikçi Sanat
Atölyesi faaliyetlerine katılan çocuklara katılım belgesi verilecektir.
Projenizde gerçekleştireceğiniz etkinlikler neler? Yapacağınız etkinlikleri sırasıyla
yazınız.
•

•

•

•

Proje Açılış Toplantısının Gerçekleştirilmesi: Proje açılış toplantısı 8 Temmuz 2019
tarihinde Aile Destek Merkezinde gerçekleştirilecektir. Toplantı gündemi: Proje
tanıtımı, dezavantajlı 15 çocuğun seçim kriterlerinin oluşturulması ve proje ekibinin
kurulması olacaktır. Proje açılış toplantısına Aile Destek Merkezi çalışanları, görsel
sanatlar öğretmenleri, çocuk gelişimi uzmanı katılacaktır.
Yenilikçi Sanat Atölyesi Kurulumu: Bu atölye Batman Güneykent Mahallesinde
kurulacaktır. Atölye kurulumu faaliyetlere uygun olup aynı zamanda çocukların yaş
ve gelişimleri de göz önüne alınacaktır. Atölye kurulumu Görsel Sanatlar Öğretmeni
tarafından gerçekleştirilecektir. Atölye, Aile Destek Merkezi dersliğinde öğrenciler ile
beraber kurulacaktır. Atölye bol ışık alabilen bir derslikte, materyallerin öğrenci
sayısı ile eş değer olacak şekilde dizayn edilecektir. Atölyenin öğrenciler ile
kurulmasının asıl sebebi öğrencilerin kendi sanatsal ortamlarını yaratabilmelerine
imkan sağlamaktır.
Yenilikçi Sanat Atölye Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi: Çocuklar sanat
çalışmalarını Görsel Sanatlar Öğretmeni Müzeyyen AKÇE mentörlüğünde ortaya
çıkaracaklardır. Ortaya çıkacak sanat çalışmaları şunlardır: Resim Sanat Atölyesi,
Linolyum Baskı, Taş Boyama Atölyesi, Artık Materyaller Atölyesi.
Proje Kapanış Toplantısının Gerçekleştirilmesi ve Ürünlerin Raporlanması: Proje
kapanış toplantısı 29 Ağustos 2019 tarihinde Batman Aile Destek Merkezinde
gerçekleştirilecektir. Faaliyete katılan çocukların değerlendirilmesi yapılarak ulaşılan
sonuçlar kapanış toplantısında paylaşılacaktır. Öğrencilerin ortaya çıkardıkları ürünler
Batman Aile Destek Merkezi bahçesinde sergilenecektir. Sergiye çocuklar, aileleri,
öğretmenler katılım sağlayacaktır.

Proje süresi (atölye/etkinlik kaç ay/gün sürecek?) Sanat Şehrimde Projesi 08 Temmuz –
29 Ağustos 2019 tarihleri arasında uygulanacaktır.
Projenin gerçekleştirileceği kent(ler)? Batman.
Projeden faydalanacak çocuklara nasıl ulaşacaksınız? Batman İl Milli Eğitim
Müdürlüğü ile yaptığımız görüşmeler sonucunda belirlenmiştir.
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Projedeki etkinlik/atölyeyi yapacağınız mekan hakkında kısaca bilgi verir misiniz?
‘‘Yenilikçi Sanat Atölyeleri’’ Batman Güneykent Mahallesinde kurulacaktır. Atölyenin
kurulacağı alanın güvenilir, geniş, temiz, ışık alabilen bir ortam olacağına dikkat
edilecektir.
SONUÇ
Bu çalışmada yapılan analizler sonucunda Sanat Şehrimde Projesi’nin, Proje Yönetim
Döngüsü ölçütlerine ve değerlendirme kriterlerine uygun olduğu, çocuklara yönelik
yenilikçi sanat atölyelerinin başarılı bir şekilde tamamlandığı sonucuna varılmıştır. Proje
kapsamında toplamda 1 öğretmen, 1 uzman, 2 yönetici ve 15 çocuk faydalanmıştır.
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CONTRIBUTION TO THE IMPROVEMENT OF URBAN RAILWAY SAFETY
THROUGH AN EFFECTIVE MAINTENANCE INTERVENTION ON THE
BRAKING SYSTEM OF ROLLING STOCK

Abdelaziz Kahlouche
Rachid Chaib
Laboratory of transport engineering and environment, Department of transport engineering,
Fréres Mentouri Constantine 1 University, Ain bey way, Constantine 25000, Algeria

ABSTRACT
For some years now, all the speeches on rail safety have failed to emphasize the positive impact
of technical progress in rolling stock in reducing the number of rail accidents. This is a way of
better selling the repressive discourse centered on the human factor. However, without the
generalization of the progress made in rail/wheel contact. Indeed, all the studies confirm it: the
human factor plays the main role. It is the absence of reaction or an inappropriate reaction to a
given situation that leads to an accident, but active safety features use various means to help
avoid these accidents. Some features, such as the collision avoidance system, trigger a warning
to the driver of a potentially dangerous situation.
Other safety features, such as the anti-lock brake system and brake assist, monitor the vehicle's
wheels and braking system for signs that appropriate braking is needed to avoid an obstacle and
another active safety features provide protection in the event of driver error. Most drivers do
not know how to brake properly, often because they do not use the full capabilities of the system
and/or they brake at the "too late" sign because they are not responsive. To this end, a reliable
braking system is essential to ensure a high level of railway safety.
In this perspective, the objective of this work is to analysis the braking system of the rolling
stock used for the operation of the Constantine tramway line by using the qualitative method of
risk analysis (What-if) in order to propose some recommendations for the maintenance
operations, whether preventive or corrective.
Keywords
Safety, Braking system, maintenance, risk analysis
I. Introduction
Transport is one of the basic elements of sustainable development and prosperity of nations [1].
Efficient transport systems and modern networks are therefore a necessity for economic, social
and cultural development, large-scale citizen movement, welfare and environmental
preservation [2]. Thus, achieving a high level of service quality of a transport system is
imperatively linked to a reliable safety system. Indeed, safety means the absence of accidents
or unacceptable risk. An accident is a manifestation of risk that is likely to cause damage to
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people, installations and/or the environment. Generally, we distinguish two types of safety in
transport systems: active and passive safety.
Active safety features help to prevent or minimize transport accidents. In contrast to passive
safety features, which are designed to protect the occupants of a vehicle during an accident.
Active safety features come into play to prevent an accident from occurring or to reduce the
severity of an unavoidable accident [3]. However, studies and law enforcement discourses
focusing on the human factor confirm the responsibility of the human factor in several accident
scenarios, or even the lack of reaction or inappropriate reaction to a given situation that leads
to the accident. Thus, the latter plays the leading role. On the other hand, active safety features
use various means to help avoid these accidents, which is the objective of this study. Thus, the
objective of this work is to analysis the braking system of the rolling stock used in the operation
of the tramway line of Constantine.
II. Methodology
Achieving a high level of service quality in a transport system is imperatively linked to a reliable
safety system. Indeed, safety means the absence of accidents or unacceptable risk. Therefore,
in transport systems, safety is based on identifying and covering critical cases of error or failure.
These are identified from the analysis of situations encountered; the rules of the art for
construction and operation are then defined on the basis of technical solutions that experience
has shown to be satisfactory [4]. Thus, in general, it is accepted that the safety of a transport
system is based on a design and construction strategy whose objective is to combat error and
failure, and on a training policy whose objective is to condition the behavior of human
operators.
For transport system designers, risk management is now mainly aimed at reducing the incidence
of intrinsic failures and human errors [5]. However, the operator's task is then to keep the system
within the specified operating range, and to anticipate identified hazardous situations, while
most incidents occur during non-typical operating periods, such as maintenance, start-up or
shut-down activities. It is at these times that staff need more attention, knowledge and
experience to manage the system safely. Therefore, special attention must be paid to
circumstances outside the normal operation of the processes. To carry out this study, the
qualitative risk analysis method (What-if) was used. The latter is based on the experience of the
team members with the aim of proposing some recommendations for both preventive and
corrective maintenance operations.
III. Description of the rolling stock
The trainsets Citadis 402 ' Alstom' are composed of 7 articulated modules resting on 4 bogies,
3 of which are motor bogies [6]. The motor bogies are located under the end bodies, known as
mortice's 1 and 2 (M1 and M2), and an intermediate body known as the motor nacelle (NM).
The carrying bogie is located under one of the central bodies known as the carrying nacelle
(NP). Finally, between each engine and nacelles (engine and carrier) are suspended bodies. C1

www.artuklukongresi.org

103

Mardin, TURKEY

7th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

on the M1 side, the central body (CC) between NM and NP, and C2 on the M2 side. The
dissociation of a trainset is only possible in the workshop, for very exceptional maintenance
operations (heavy repairs following a serious accident, for example). The trainsets are equipped
at both ends with systems for installing a tow bar. These systems are only used for rescue
purposes or to move to the workshop, using a road-rail vehicle or another train. All the bodies
of the trainset are connected to each other by watertight gussets, which allow for a wide,
unobstructed, integral inter-circulation along the entire length of the trainset.
The trainset comprises 4 bogies in 3/4 motorization, namely
- 3 motor bogies of the Arpège 1600 type,
- 1 Arpège 1600 type carrier bogie.
The three motor bogies are each equipped with:
- 2 three-phase water-cooled asynchronous motors with a mass of 335 kg and a power of
power of 175 kW. Their maximum speed is 4550 revolutions per minute.
-The tractive effort is transmitted by gears and a motor bridge forming a virtual crank axle. Slip
control is provided by sandpits with ejector pipes in front of each wheel of the tractor. ejectors
facing each wheel on the bogie end. Only the ejectors at the front in the direction of travel are
active.

Fig 1. Architecture of Alstom's Citadis 402 trainset [7]
IV. Description of the braking function
IV.1 Type of braking
The vehicle's braking is essentially provided by an electrodynamic brake. This acts on the
driving axles and is mainly of the regenerative type. A dynamic brake is added to it.
In addition, a friction brake is fitted to all the axles of the driving bogies and wheels of the
carrying bogie. This friction brake is a disc brake. Its actuation is electro-hydraulic, and the
actuators are all of the indirect type (braking force provided by springs) on the driving bogie,
and of the direct type (braking force provided by hydraulic pressure) on the carrying bogie.
Finally, all bogies are equipped with electromagnetic brake shoes. These are only used for
emergency braking.
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The braking forces of the electrodynamic and friction brakes are controlled by the vehicle load
in service or emergency braking. In emergency braking, the braking force delivered takes on a
predetermined value (adjustable in the workshop on the carrier bogie).
The traction and braking control equipment ensure the combination of the electrodynamic and
friction brakes based on instructions received from the driver's cab.
The braking independence is fully ensured bogie by bogie for the friction brake in emergency
braking, both in terms of the braking energy supply and in terms of the local control equipment.
The same applies to the electromagnetic brake, except for the electrical energy supply [7].
To summaries, we can divide the types of braking into three categories:
•

Moderable electrodynamic braking, which allows either regenerative or dynamic
braking.

•

Mechanical friction braking, which is designed to meet the specified performance
without abnormal heating.

•

Non-modifiable electromagnetic braking, consisting of electromagnetic pads powered
by the autonomous energy source of the vehicle.

IV.2 Braking modes
There are 5 different braking modes:
- Normal service braking (NSB), which ensures service deceleration, is obtained under normal
conditions by the electrodynamic brake alone. conditions by the electrodynamic brake alone.
This braking mode is usually used on line to slow down the tram or maintain its speed.
- Emergency braking (EB) is capable of stopping the vehicle in an emergency. It is provided by
the following brakes mechanical friction brakes, electrodynamic brakes and electromagnetic
brake pads. It is applied automatically in the event of a break in the emergency loop or from the
traction controller in the event of a brake failure (extreme position), it is used exceptionally, for
example to avoid a collision.
- The safety brake (SB) provides a higher level of safety than the emergency brake. This brake
is provided by mechanical friction brakes and electromagnetic brakes. It is controlled by a push
button available to the driver, its use is exceptional, for example to avoid a collision. It is used
in exceptional cases, for example to avoid a collision.
- The immobilization brake (IB) is applied automatically by mechanical friction brake and is
guaranteed for one hour. It is used in stations when the train is loaded and stationary or when
the train is stationary and not loaded. It is used in stations when the train is loaded and
stationary, or when the train is stationary, unloaded, under tension and without traction demand.
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- The parking brake (PB) is inexhaustible and is applied when the vehicle is not prepared
(storage, workshop when not powered). It is applied automatically unless the brake equipment
on a bogie has been on a bogie have been isolated [7].

Tab 1. Interaction between modes and brake types
Electrodyna
mic brake

Friction
brake
carrying
bogie

Friction
brake
motor
bogie

Electromag
netic brake

Normal service
braking

1

0

0

0

Emergency
braking

1

1

1

1

The safety brake

0

1

1

1

The
immobilization
brake

0

1

1

0

The parking
brake

0

0

1

0

IV.3 Architecture of local brake control equipment
The traction-braking control equipment comprises:
•

a central traction-braking control unit (CTBU) per vehicle end, an electrodynamic
traction-braking control electronics (TBC) per motor bogie,

•

an electronic brake control unit (EBC) per motor or carrier bogie.

Each of these devices receives in particular:
•

the braking instructions from the traction/braking manipulator via the CTBU (TBC and
EBC carrier bogie),

•

the additional friction brake instructions in conjunction (ECF motor bogies),

•

emergency braking information from the safety loop (CTBU, TBC and EBC).

In addition, each bogie (motor or carrier) is associated with an electro-hydraulic control unit
ensuring the supply of the hydraulic energy necessary for braking or (and) de-braking, and the
control of the actuators of the bogie disc brake units.
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On each bogie (motor and carrier), the control of all the bogie actuators is performed
simultaneously.
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Coup-de-poing

Coup-de-poing
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Em etteur de
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Fig 2. Architecture of local brake control equipment [8]
V. Analysis of risks related to maintenance operations of the braking system
Through this part we will try to control the risks linked to the maintenance operations of the
braking system in order to guarantee the safety of these interventions in the first place as well
as the good functioning of this system, indeed, the main objectives of the What-If analysis are
to identify and analysis the main hazards of a system and the scenarios of exposure to the
hazards, the causes, the deviations or the weaknesses which can lead to hazards, the existing
controls and the controls necessary to reach an acceptable level of risk [9].
Tab 2. What-If analysis
What-If

Causes
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A

B

Intervention
on defective
brake
calipers

Brake
linings not
applied to
the discs

Railway risk
Accident at
work

Pressure
switch
repair

Pressure
regulator out
of
adjustment

Bleeding of
brake
calipers

Drain the oil
contaminate
d by the
wear of the
seals and
rings.

Degraded
Safety Line
Function
(SPR)
Hydraulic
system or
circuit
breakdown
with negative
impact on the
operator
Sudden
release of oil

Control of
the
hydraulic
system

HVI Stand
Alone
module fault
on motor
bogie and/or
BCU on
carrier bogie

C

D
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The train must
be immobilized.
The hydraulic
power plant
must be isolated
before the
intervention.
Check the
pressure
regulator

Use the
manufacturer's
catalogue

Isolate the plant
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Drop the
pressure in the
power pack
using a
calibrated
pressure gauge
caliper socket
protector
Place an oil
catch tray
Checking the
'Pressure
regulator or
changing it
altogether

The use of safety
glasses is
mandatory
ensure by visual
and tactile
inspection that the
locking ring of the
quick coupling is
correctly
positioned

Apply safety
measures
Any intervention
must be carried out
with a P =0
And the system
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Mardin, TURKEY

7th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

VI. Conclusion
The tramway braking system is a more complicated system because if there is a defect or a
technical error in it leads to the occurrence of major accidents, can be physical and human
accidents. The main objective of this thesis is to gather a number of data by the "what-if" method
in order to keep the installation safe at all times, and to transport passengers to their destination
stations without the risk of not stopping the locomotive or causing technical defects in the
braking structure.
The working methodology that we use is a qualitative analysis of the Constantine tramway
braking system. Because we have to work with the danger, removing the danger means stopping
the electrical activity of the tramway. This is why our tramway braking system study requires
us to work with the hazard so as to avoid the hazard rather than intervene to eliminate it.
Providing an efficient and accurate braking system means carrying passengers safely.
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Amaç: Santral sinir sistemi üzerine uyarıcı etkiye sahip olan kafein, sporcular tarafından
egzersiz sırasında fiziksel ve zihinsel performansı artırmak için çok yaygın bir şekilde
kullanılmaktadır. Fiziksel ve zihinsel performansı artırdığı düşünüldüğü için kullanılan kafein
2004 yılında Dünya Anti-Doping Ajansı (WADA) tarafından yasaklı maddeler listesinden
çıkarılmıştır. Yapılan çalışmalar ile düşük doz kafein kullanımının sportif performans üzerine
olumlu etkileri olmadığı ifade edilmiştir. Fakat Türk kahvesi içerisinde bulunan kafein
miktarının paketlenmiş kahveler içerisinde bulunan kafein miktarından fazla olduğu
belirlenmiştir. Buna göre Türk kahvesi içerisinde bulunan kafein miktarından dolayı
performans gelişimine katkısı olabilir. Bu çalışma atletizm sporcularında Türk kahvesi
tüketiminin sürat ve çeviklik performansına akut etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır.
Yöntem: Çalışmaya haftada beş gün boyunca düzenli egzersiz yapan 18-25 yaş aralığında en
az 5 yıl atletizm sporu yapan 14 erkek sporcu katıldı (yaş, 20,15±,987 yıl; boy, 171,92±2,87
cm; 68,00±2,41 kg; BMI 23,02±,337). Çalışma öncesi ve sonrası bir hafta ara ile sporcuların
sürat ve çeviklik performans ölçümleri alınmıştır. Sporcuların sürat ölçümlerini belirlemek
amacıyla 20 ve 30 metre testleri, çeviklik ölçümü için Illinois çeviklik testi kullanılmıştır. Son
test öncesi araştırmaya katılan sporcuların 5 g/100 mL porsiyon miktarı içinde 86 miligram
(mg) kafein bulunan Türk kahvesi tüketimi sağlanmıştır. Türk kahvesi tüketiminin bir saat
sonrası sporcuların sürat ve çeviklik ölçümleri alınarak elde edilen değerler saniye cinsinden
kaydedilmiştir.
Bulgular: Çalışmaya katılan atletizm sporcularının Türk kahvesi tüketimi Illinois çeviklik ön
test (15,52±,355) ve son test (15,26±,452) değerleri arasında, 20 m sürat testi ön test (2,96±,128)
ve son test (2,90±,143) değerleri arasında ve 30 m sürat testi ön test (4,65±,214) ve son test
(4,60±,207) değerleri arasında istatiksel olarak anlamlı fark olduğu belirlendi (p<.05).
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Sonuç: Çalışma sonucuna göre egzersiz öncesi Türk kahvesi tüketiminin sürat ve çeviklik
parametrelerine etkisi olduğu ve egzersiz öncesi sporcuların performansını arttırabilmek
amacıyla düşük doz Türk kahvesi tüketimi önerilebilir. Fakat Türk kahvesinde bulunan kafein
miktarının paketlenmiş kahve içeceklerinde bulunan kafein miktarından fazla olduğu için bir
porsiyondan fazla kullanımı detaylı çalışmalar yapılmadan önerilmez.
Anahtar kelimeler: Türk Kahvesi, Atletizm, Sürat, Çeviklik.
GİRİŞ
Antrenmana ek olarak, diyet ve takviyenin de adaptasyon ve egzersiz sonrası tepkiler üzerinde
önemli bir etkisi vardır (Williams ve ark., 2002; Bosse ve ark., 2012; Wilk ve ark.,
2018). Bugüne kadar, birkaç takviyenin fiziksel kapasite üzerinde doğrudan ergojenik etkisi
olduğu gösterilmiştir. Bunlar arasında kafein, kreatin monohidrat, sodyum bikarbonat ve beta
alanin bulunur (Kerksick ve ark., 2018). Sporcularla yapılan araştırmalar sırasında en sık
tüketilen kafein dozu, egzersizden 30 ila 90 dakika önce hap veya kapsül şeklinde alınan 2 ila
9 mg/kg vücut kütlesi aralığındadır. Kafeinin ergojenik etkilerinden sorumlu mekanizmalar,
insan

vücudunun

çeşitli

dokuları,

organları

ve

sistemleri

üzerindeki

etkisiyle

bağlantılıdır. Merkezi sinir sisteminde (CNS), CAF, noradrenalin, dopamin, asetilkolin ve
serotonin salınımını etkileyen adenosin reseptörleri ile etkileşimler yoluyla etki eder (Daly ve
ark., 1994; Davis ve ark., 2003; Goldstein ve ark., 2010) ve sonuç olarak kas gerginliğini arttırır
(Behrens ve ark., 2015). Tüketilen kafeini yaklaşık %75’i hazır kahve veya Türk kahvesi
formunda tüketilmektedir. Bir fincan kahve içerisinde kahvenin türüne bağlı olarak yaklaşık
(150 mL) 90-150 mg kafein içerirken, aynı miktarda çözünebilir kahve 40-108 mg, kafeinsiz
kahve ise 2-5 mg kafein içermektedir (Keisler ve Armsey, 2006; McLellan ve ark., 2016).
Kahvenin, kafein dozu eşit olduğunda (egzersizden 60 dk önce, 3-9 mg/kg) en az kafein kadar
ergojenik etki gösterdiği ortaya konulmuştur (Grgic ve ark., 2019). Kafeinin performansa olan
etkilerinin altında, adipoz dokudan kaslara serbest yağ asitlerinin mobilizasyonunda ve yağ
oksidasyonunda artış ile birlikte kas glikojenini koruma rolünün olduğu bildirilmektedir
(Maughan ve ark., 2004). Bununla beraber iyi antrenmanlı ya da rekreasyonel olarak aktif
bireylerde dayanıklılık performansına ve anaerobik performansa pozitif etkileri olduğunu
belirten sonuçlar bulunmaktadır (Andre ve ark., 2015; Clarke ve ark., 2018). Bunun yanı sıra
sıçrama, sprint gibi kuvvet ve güç içeren kısa süreli ve yüksek şiddetli performansları
artırdığını, değiştirmediğini ya da düşürdüğünü gösteren sonuçların olması bu konuda ortak bir
konsensüs oluşmasını güçleştirmektedir (Hoffman ve ark., 2007; Maughan ve ark., 2004, Woolf
ve ark., 2008; Duncan ve ark., 2013).
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Türk kahvesi geleneksel Türk Mutfağının vazgeçilmez unsurlarından birisi olmakla beraber
yapılış şekli ile diğer kahve türlerine göre kendine özgüdür. (Bulduk ve Süren, 2015). Türk
kahvesi için ‘’Arabica’’ kahvesinin çekirdeklerinden en yüksek kalitelileri seçilerek kullanılır.
(Küçükkömürler ve Özgen, 2009). Hazır kahvelere kıyasla yapılan çalışmada en yüksek kafein
konsantrasyonu Türk kahvesinde olduğu ölçülmüştür. (858±4,7 mg/L). Çok sayıda çalışma,
kafein alımının insan fiziksel zindeliği üzerindeki etkilerini tartışmıştır (Graham, 2001; Magkos
ve Kavouras, 2005; Burke, 2008; Davis ve Green, 2009). Bununla birlikte, güç ve güç
performansı ile ilgili olarak, kafein takviyesinin sonuçları belirsizdir. Buna göre çalışma
atletizm sporcularında Türk kahvesi tüketiminin sürat ve çeviklik performansına akut etkisini
belirlemek amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEM
Çalışmaya haftada beş gün boyunca düzenli egzersiz yapan 18-25 yaş aralığında en az 5 yıl
atletizm sporu yapan 14 erkek sporcu katıldı (yaş, 20,15±,987 yıl; boy, 171,92±2,87 cm;
68,00±2,41 kg; BMI 23,02±,337). Çalışma öncesi ve sonrası bir hafta ara ile sporcuların sürat
ve çeviklik performans ölçümleri alınmıştır. Sporcuların sürat ölçümlerini belirlemek amacıyla
20 ve 30 metre testleri, çeviklik ölçümü için Illinois çeviklik testi kullanılmıştır. Son test öncesi
araştırmaya katılan sporcuların 5 g/100 mL porsiyon miktarı içinde yaklaşık 86 miligram (mg)
kafein bulunan Türk kahvesi tüketimi sağlanmıştır. Türk kahvesi tüketiminin bir saat sonrası
sporcuların sürat ve çeviklik ölçümleri alınarak elde edilen değerler saniye cinsinden
kaydedilmiştir.
Türk kahvesi Hazırlanması
Türk kahvesi hazırlanmasında 5 g öğütülmüş kuru kahve 100 mL şebeke içme suyu içerisinde
karıştırılarak bir cezve içinde kaynamaya bırakıldı. İlk kaynama başladığında ocaktan indirildi
ve yaklaşık 5 dakika içinde tüketilmesi sağlandı (Hancı ve ark., 2013).
Performans Testleri
20 ve 30 metre sürat testleri; Çalışmaya katılan sporcuların 20 ve 30 m sürat testlerini
belirlemek amacıyla başlangıç ve bitimine 0.01 sn hassasiyetle ölçüm yapan iki kapılı fotoselli
elektronik kronometre sistemi yerleştirildi. Koşuya başlangıç noktasında yüksek çıkış
pozisyonu alan sporcunun, hazır komutundan sonra kendisinin fotoseli harekete geçirmesi ve
varışta fotoselin otomatik olarak durması ile test tamamlanmıştır. Bu test 3-4 dk ara ile üç tekrar
yapılarak tamamlandı ve en iyi skor değerlendirmeye alınarak saniye cinsinden kaydedildi.
Illinois Çeviklik Testi; Eni 5 m, boyu 10 m ve orta bölümünde 3.3 m aralıklarla düz bir hat
üzerine dizilmiş üç koniden oluşan test parkuru kuruldu. Test, her 10 m’de bir 180o dönüşler
içeren 40 m düz, 20 m koniler arasında slalom koşusundan oluşmaktadır. Test parkuru
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hazırlandıktan sonra başlangıç ve bitimine 0.01 sn hassasiyetle ölçüm yapan iki kapılı fotoselli
elektronik kronometre sistemi yerleştirildi. Test öncesinde sporculara parkurun tanıtımı ve
gerekli açıklamalar yapıldıktan sonra düşük tempoda 3-4 deneme yapmalarına izin verildi.
Sporcular test parkurunun başlangıç çizgisinden, yüzüstü yatar pozisyonda ve eller omuz
hizasında yerle temas halindeyken çıkış yaptılar. Bu test 3-4 dk ara ile üç tekrar yapılarak
tamamlandı ve en iyi skor değerlendirmeye alındı (Hazır, 2010; Miller,2006).
İstatistiksel Analiz
Araştırmaya katılan gönüllü sayısı 50’den küçük olduğu için verilerinin normallik analizleri
Shapiro Wilk’s testi ile sınandı. İki ilişkili grubun aritmetik ortalamaları arasındaki farkın
anlamlılığını sınamak amacıyla ‘’Paired Samples T-test’’ kullanıldı. Tüm istatistiksel analizler
IBM Statistics (SPSS, sürüm 25.0, Armony, NY) paket programı ile gerçekleştirildi. Veriler
ortalama±standart sapma (x̄ ±ss) olarak ifade edildi ve anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak kabul
edildi.
BULGULAR

A

B

5

15

3

Ön Test

2

Son Test

Saniye

Saniye

4

20

Ön Test

10

Son Test
5

1

0

0
20 M

İllinois Çeviklik Testi

30 M

Şekil 1. Performans değerleri
Şekil 1, (A) 20 ve 30 m sürat testi değerleri ve (B) İllinois çeviklik testi ön test-son test değerleri
arasındaki karşılaştırmayı göstermektedir.
Araştırmaya katılan sporcuların 20 m ön test (2,96±,12) ve son test (2,90±,14) değerleri
arasında istatiksel olarak anlamlı farklılık olduğu (t=6,134;p<,000), 30 m ön test (4,65±,21) ve
son test (4,60±,20) değerleri arasında istatiksel olarak anlamlı farklılık olduğu
(t=9,157;p<,000), İllinois çeviklik testi ön test (15,52±,,35) ve son test (15,26±,,45) değerleri
arasında istatiksel olarak anlamlı farklılık olduğu (t=2,448;p<,031) belirlendi.
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TARTIŞMA
Bu çalışma atletizm sporcularında Türk kahvesi tüketiminin sürat ve çeviklik performansına
akut etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışma sonucuna göre egzersiz öncesi Türk
kahvesi tüketiminin sürat ve çeviklik parametrelerine etkisi olduğu ve egzersiz öncesi
sporcuların performansını arttırabilmek amacıyla düşük doz Türk kahvesi tüketimi
önerilebileceği belirlenmiştir. Fakat Türk kahvesinde bulunan kafein miktarının paketlenmiş
kahve içeceklerinde bulunan kafein miktarından fazla olduğu için bir porsiyondan fazla
kullanımı detaylı çalışmalar yapılmadan önerilmez.
Yapılan çalışmanın sonuçları Türk kahvesi tüketiminin performans ile ilişkilendirildiği
çalışmalar ile tutarlıdır. Örneğin kafein tüketiminin ragbi, basketbol, bisiklet ve güreş gibi bazı
sporlarda anaerobik performansa pozitif etkilerinin olduğu belirlenmiştir (Glaister ve ark.,
2015; Wellington ve ark., 2017; Puente ve ark., 2017; Salinero ve ark., 2019). Ayrıca yapılan
bir çalışmada Türk usulü hazırlanan kahvenin (3 mg/kg) 5 km performansında artış sağladığı
ifade edilmiştir (Church ve ark., 2015). Glaister ve ark. (2015), 5 mg/kg akut kafein tüketiminin,
6 s süreli bisiklet ergometresinde yapılan sprint testi sırasındaki maksimum güçte artış
sağladığını belirtmişlerdir (Glaister ve ark., (2015). Jordan ve ark. (2014), adölesan elit erkek
futbolcularda akut kafein (6 mg/kg) tüketiminin reaksiyon zamanını artırdığını ve çeviklik
performansına etkisi olabileceğini, Astley ve ark. (2017) ise judocularda 4 mg/kg akut kafein
tüketiminin judo kondisyon testi performansını artırdığını belirtmişlerdir (Jordan ve ark., 2014;
Astley ve ark. (2017). Kafeinin ergojenik etki aralığı 3-6 mg/kg olarak belirtilmesine rağmen
1-2 mg/kg gibi az miktarlarda bile faydalı etkileri olduğunu gösteren çalışmalar bulunmaktadır
(Tunnicliffe ve ark., 2008). Bunun yanında günlük kafein tüketimi düşük olan bireylerde (300
mg) daha fazla ergojenik etki gösterdiği rapor edilmiştir (Keisler ve Armsey, 2006). Kahve
tüketiminin persormansa katkısı olduğu ifade edilen çalışmaların yanı sıra kahve tüketiminin
performansa etkisinin olmadığı çalışmalarda mevcuttur. Kafein tüketiminin erişkin erkeklerde
anaerobik performansa etkisinin olmadığını, hatta maksimum güç çıktısında düşüşe neden
olduğunu, izokinetik kuvvete etkisi olmadığını gösteren çalışmalar literatürde bulunmaktadır
(Hoffman ve ark., 2007; Woolf ve ark., 2008; Mahdavi ve ark., 2015). Bunun aksine aktif
erişkin erkeklerde çözünebilir kahve tüketiminin anaerobik güç çıktısına ve 800 m koşu
performansına etkisi olmadığını gösteren çalışmalar da vardır (.Clarke ve ark., 2016; Marques
ve ark., 2018).
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ÖZET:
Taş, en eski yapı malzemelerinden biridir. Doğadan direk temin edildiği ve basınç dayanımının
çok yüksek olmasından dolayı tarih boyunca birçok anıtsal yapı da kullanılmıştır. Ama yeni
yapı malzemelerin ortaya çıkması ile artık binalarda genellikle kaplama görevini
üstlenmektedir.
Bu çalışmada çok katmanlı duvarlardan esinlenmiş çift katmanlı duvarın basınç dayanımı
deneysel olarak incelenmiştir. Tasarlanan duvar, yeni taş binalarda kullanılmak üzere iki
taşıyıcı duvardan oluşmaktadır. Duvarlar arasında, modern binalardaki yalıtım ihtiyacı ve
binada kullanılan tesisatın gizlenmesi için boşluk bulunmaktadır. Duvarlar ve içindeki her
bireysel taş birbirine kenet ve zıvanalarla bağlanmıştır. Böylece duvarın mekanik davranışı hem
düzlem içi hem düzlem dışı metal bağlantılarla güçlendirilerek tek duvar şeklinde çalışması
sağlanmıştır.
Deneysel çalışma kapsamında öncelikle duvarlarda kullanılan taşların mekanik özellikleri
belirlenmiştir. Daha sonra tek katmanlı ve çift katmanlı olmak üzere toplamda 25 adet duvar
numunesi üretilmiş. Üretilen numunelerden 21 adedi mikro ebatta olup TS EN 1052-1
standardına uygun olarak deneye tabi tutulmuştur. Kalan 4 adet numune ise katman sayısına
bağlı olarak 100 x 800 x 1426 ve 250 x 800 x 1426 mm şeklinde üretilmiş ve eksenel basınç
yüküne tabi tutulmuştur. Sonuçlar incelendiğinde önerilen duvarın basınç dayanımı mevcut
ulusal yönetmeliklerin belirlediği sınırlar içerisinde olduğunu ve duvarın uygulanabilirliğini
göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Doğal Taş, Basınç Dayanımı, Kenet, Zıvana

www.artuklukongresi.org

118

Mardin, TURKEY

7th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF THE COMPRESSIVE STRENGTH OF
DOUBLE-LAYER WALLS MADE WITH NATURAL CUT STONE
ABSTRACT
Stone is one of the oldest building materials. As it is supplied directly from nature and due to
its very high compressive strength, it has been used in many monumental structures throughout
history. But with the emergence of new building materials, it now generally takes on the task
of cladding in buildings.
In this study, the compressive strength of the double-layer wall inspired by multi-layer walls
was investigated experimentally. The designed wall consists of two load-bearing walls to be
used in new stone buildings. There is cavity between the walls for the insulation need in modern
buildings and for concealing the plumbing used in the building. The walls and each individual
stone inside are connected by cramps and dowels. Thus, the mechanical behavior of the wall is
strengthened in both in-plane and out-of-plane with metal connections, allowing it to work as a
single wall.
Within the scope of the experimental study, first, the mechanical properties of the stones used
in the walls were determined. Then, a total of 25 wall specimens were produced as single-layer
and double-layered. 21 of the specimens produced are in micro size and have been tested in
accordance with the TS EN 1052-1 standard. The remaining 4 specimens were produced as 100
x 800 x 1426 and 250 x 800 x 1426 mm depending on the number of layers and subjected to
uniaxial compression load. When the results are examined, it has been shown that the
compressive strength of the proposed wall is within the limits determined by the current national
regulations and the wall is applicable.
Keywords: Natural Stone, Compressive Strength, Cramps, Dowel

Giriş
İnsanoğlunun göçebe hayattan yerleşik hayata geçtiğinden beri en temel ihtiyacı barınak
olmuştur. Başlangıçta barınakların ilkel ve temel amacı insanoğlunu dış etkilerden korumak idi.
Ancak zamanla insanların ihtişam ve güce olan tamahından dolayı, barınaklar ilkel ve temel
amaçları yan ısıra birer ihtişam ve güç gösterim simgesi haline gelmiştir. Büyük saraylar,
ihtişamlı yapılar, devrilmez kuleler, geçilmez duvarlar, devasa nehirleri geçen köprüler ve buna
benzer birçok sıra dışı yapıların yapılmasına yol açmıştır. Bu da mühendislik açısından insanın
gelişmesine zorlamış ve gün gittikçe yapı malzemesi envanterinde yeni yapı malzemelerin icat
ve eklenmesine sebep olmuştur. Mesela günümüzdeki yapı stokunu inceleyecek olursak, anıtsal
ve tarihi değeri olan birçok taş yapıları görebilmekteyiz. Zamanında taş birçok ihtişamlı ve güç
simgesi olan yapıda taşıyıcı olarak kullanılmıştır. Ancak günümüzdeki yeni yapıların inşasında
taş gibi doğal yapı malzemeler yerine keşfedilmesinden neredeyse 200 sene geçmeyen
betonarme gibi yapı malzemeleri tercih edilmektedir. Taş ise genellikle binalarda taşıyıcı
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eleman yerine süs ve kaplama malzemesi olarak kullanılmaktadır. Bunun sebebi ise taşın basınç
dayanımı yüksek olmasına rağmen çekme dayanımı oldukça düşük olması ve günümüzdeki
ihtiyaçları karşılayamamasıdır. Bu uygulamanın en büyük dezavantajı ise doğadan doğrudan
temin edilmesi ile binalarda kullanılan taş gibi doğal, ihtişamlı ve ülkenin ekonomisine katkı
sağlayacak malzemelerin artık inşaat sektöründe önemli rol oynamamasıdır.
Bu çalışmasında, günümüzdeki yapı teknolojisine uygun ve doğal malzemelerden olan kesme
taşı kullanılarak şehir kimliği taşıyan, sanatsal ve tarihi nitelik barındıran uzun ömürlü doğal
taş binaların inşaatına kullanılmak üzere yeni bir taşıyıcı duvar tasarlanmış ve bu duvarın
düzlem içi basınç dayanımı deneysel olarak incelenmiştir. Bu taşıyıcı duvarlar çok katmanlı
duvarlardan esinlenilmiş [1–10], güvenli, konforlu ve ekonomik şartları sağlayacak şekilde
tasarlanmıştır. Tasarlanan içi boş çift katmanlı duvarların yük transfer mekanizması geleneksel
çok katmanlı duvarlardan farklı olduğundan [11–16], bu çalışma kapsamında düzlem içi basınç
dayanımı incelenmiştir. Şekil 1’de detaylı olarak gösterilen bu duvar, arasında boşluk bulunan,
iç ve dış olmak üzere, iki katmandan oluşmaktadır. Duvarın bütünselliğini sağlamak amacı ile
her taş ve her katman metal kenet ve zıvana bağlantı elemanlarıyla birbirine bağlanmıştır. Kenet
ve zıvanalardan oluşan bu metal bağlantı elemanlarının iki görevi vardır. İlk görevi iki katmanı
birbirine bağlamak ve duvarın bütünselliğini sağlayarak düzlem içi ve düzlem dışı yüklere karşı
stabiliteyi artırmaktır. İkinci görevi ise her katmandaki bireysel taşları düşey ve yatay yönde
birbirine bağlamaktır. Böylelikle duvar tek parça çalışarak deprem gibi yatay yüklere karşı daha
dayanıklı hale getirilerek ve binadaki yatay deplasmanların sınırlandırılması hedeflenmiştir.

a)

Duvarın perspektif görünüşü

c)

Duvarın kesit görünüşü
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d) Duvar yüzeyin kesit görünüşü
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e)

İki düşey taşlarda kenet ve zıvananın uygulanması

Şekil 1. Tasarlanan içi boş çok katmanlı duvarın detayları (mm)
Materyal ve Yöntem
Tasarlanan içi boş çift katmanlı doğal taş duvarların düzlem içi basınç davranışının belirlenmesi
için yürütülen deneysel çalışmalarda mikro ve makro boyutlu numuneler olmak üzere iki farklı
kategoride numune hazırlanmıştır. Her iki kategorideki duvar numunelerinde bireysel taş
birimlerin boyutu 100 x 100 x 100 mm ve 100 x 200 x 100 mm olarak seçilmiştir. Bunun sebebi
doğal taş duvarların basınç ve kayma dayanımı gibi düzlem içi davranışı belirlenirken, gelen
maksimum kuvvetlerin etkiyen yüzey alana oranı olarak hesaplanmasıdır. Böylece duvarın
genişliğinin değişmesi, duvarın narinlik oranının sabit kalması şartı ile sadece etkiyen yüklerin
değişmesine sebep olmakta ve nihai dayanıma ciddi bir etkisi olmamaktadır. Yani kısaca
seçilen bireysel elemanların ebatları duvar numunelerin davranışını etkilememektedir. Ancak
narinlik gibi etkilerin araştırılması için mikro ebatlı numunelerin davranışının belirlenmesi
yetersiz kalmaktadır. Bu yüzden makro ebatlı numunelerin basınç dayanımı uygun numune
ebatları ile belirlenmiştir.
Mikro Ebatlı Numunelerin Basınç Dayanımı
Yığma yapılarda duvarların basınç dayanımının belirlenmesi en önemli hususlardan biridir.
Bunun iki sebebi vardır. Birincisi proje tasarım aşamasında taşıyıcı duvarların kesitinin
belirlenebilmesi için duvarın basınç dayanımının bilinmesi gerekir, ikincisi ise taşıyıcı
duvarlarda kullanılan bireysel elemanların mekanik özellikleri, eleman bazında bilinse de duvar
içerisinde bu elemanların birlikte nasıl bir davranış sergileyecekleri ön görülemeyebilir.
Özellikle tasarlanan içi boş çok katmanlı doğal taş duvarların derzlerinde kullanılan kenetlerin,
duvar basınç dayanımındaki etkisi bilinmemektedir. Deneylerde kullanılan bu duvarların basınç
dayanımı TS EN 1052-1 (2000) standardına uygun olarak belirlenmiştir.
Basınç deneyi için üretilen mikro boyutlu numunelerin boyutu, TS EN 1052-1 (2000)
standardına uygun olarak belirlenmiştir. Standartta numunelerin boyutu, kullanılan bireysel
elemanların (taş, tuğla vb.) boyutuna bağlı verilmiştir. (Tablo 1) (Şekil 2). Buna göre çalışma
kapsamında mikro boyutlu numunelerin boyutu 400 x 500 x 100 mm (uzunluk x yükseklik x
genişlik) şeklinde belirlenmiştir.
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Tablo 1. Basınç deney numuneleri için TS EN 1052-1 standardın kuralları
Bireysel eleman boyutu
lu (mm)

hu (mm)

≤ 300

≤ 150
> 150
≤ 150
> 150

> 300

Basınç deneyin numune boyutu
Uzunluk
Genişlik ts
Yükseklik hs (mm)
ls (mm)
(mm)
≥ 5hu
≥ (2 x lu)
≥ 3hu ≥ 3ts ve ≤ 15ts ve
≥ tu
≥ 5hu ≥ ls
≥ (1,5 x lu)
≥ 3hu

Şekil 2. TS EN 1052-1 standardın önerdiği numune boyutu
(Kaynak: [17])

b) Tek katmanlı metal bağlantısız
duvarların kesit-görünüşü

a) Tek ve çift katmanlı duvarların öngörünüşü
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c) Tek katmanlı metal bağlantılı
duvarların kesit-görünüşü

d) Çift katmanlı metal bağlantılı
duvarların kesit-görünüşü

e) Tek katmanlı duvarların perspektif
görünüşü

f) Çift katmanlı duvarların perspektif
görünüşü

Şekil 3. TS EN 1052-1 standardına uygun hazırlanan basınç deney numuneleri
Numunelerin boyutu belirlendikten sonra toplamda 21 adet tek ve çift katmanlı duvar numunesi
hazırlanmıştır. Bu numunelerden 3 adedi harçsız ve metal bağlantı elemanlar kullanılmadan
sadece taşların üst üstte konulmasından oluşmaktadır. Kalan 18 adet duvar numunenin yarısı (9
adedi) kireç harcı ve diğer yarısı (9 adedi) horasan harcı ile örülmüştür (Şekil 3).
Tablo 2. Mikro basınç deney numunelerin kodlama düzeni
Duvar tipi
Tek katmanlı
Tek katmanlı
Tek katmanlı
Çift katmanlı
Tek katmanlı
Tek katmanlı
Çift katmanlı

Kenet
durumu
Kenetsiz
Kenetsiz
Kenetli
Kenetli
Kenetsiz
Kenetli
Kenetli

Kullanılan
harç
Harçsız
Kireç harcı
Horasan
harcı

Kod adı
SWC
SWLC
SWMLC
DWMLC
SWHC
SWMHC
DWMHC

Numune
sayısı
3
3
3
3
3
3
3

Her harç grubu için 3 adet çift katmanlı ve 6 adet tek katmanlı numune hazırlanmıştır. 6 adet
numune içerisinden 3 adedi bağlantı elemanı içermekte ve diğerleri içermemektedir. Hazırlanan
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çift ve tek katmanlı numunelerin boyut ve görünüşleri Şekil 3’te verilmiştir. Numune
dağılımının kolayca anlaşılabilmesi için Şekil 4’te şematik olarak gösterilmiştir. Basınç deneyi
kapsamında üretilen numunelerin tipleri ve kodlama düzeni Tablo 2’de ve örülen duvar
numunelerin imalat aşamaları ile son halleri ise Şekil 5’te verilmiştir.
Mikro ebatlı basınç
deney planı
Harçsız numuneler

Kireç harcı

(3 adet numune)
Çift katmanlı
(3 adet
numune)

Tek
katmanlı
Kenetli
(3 adet
numune)

Kenetsiz
(3 adet numune)

Horasan harcı
Çift katmanlı
(3 adet
numune)

Tek
katmanlı
Kenetli
(3 adet
numune)

Kenetsiz
(3 adet
numune)

Şekil 4. Mikro boyutlu basınç deneyi için numune dağılımı

b) Tek katmanlı duvarın son hali
(Kenetsiz)

a) Tek katmanlı duvarın imalat aşaması
(Kenetsiz)
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c) Tek katmanlı duvarın imalat aşaması
(Kenetli)
d) Tek katmanlı duvarın son hali (Kenetli)

e)

Çift katmanlı duvarın imalat aşaması

f)

Çift katmanlı duvarın son hali

Şekil 5. Basınç deney numunelerin imalat aşamaları
Deneyde 3000 kN kapasiteye sahip hidrolik pres kullanılmıştır. Numuneler prese
yerleştirildikten sonra üzerine 30 mm kalınlığında çelik bir plaka yerleştirilmiştir. Bunun amacı
presin noktasal yük uygulanmasını önlemek ve yükü numuneye düzgün olarak yayılmasını
sağlamaktır. Şekil 6’de verilen basınç deney düzeneğinde görüldüğü gibi düşey yükü
ölçebilmek için bir adet 3000 kN kapasiteli yük hücresi ve deplasmanları ölçebilmek için
potansiyometre cetveli (LVDT) kullanılmıştır. LVDT’lerin yerleşimi TS EN 1052-1 (2000)
standardına uygun olarak, iki adet LVDT numunenin ön tarafında, iki adet LVDT numunenin
arka tarafında yerleştirilmiştir. Ek olarak iki adet LVDT alt ve üst çelik plaka arasında ve bir
adet de duvarın düzlemine dik olacak şekilde konumlandırılmıştır.
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Şekil 6. Mikro boyutlu basınç deney düzeneği
Duvar numunelerinin basınç dayanımı Denklem 1’da verilen eşitlikle hesaplanmıştır.
Numunelerin Elastisite Modülü’nün hesaplanabilmesi için öncelikle LVDT’lerle ölçülen
deplasmanlar duvar numunelerin ilk boyuna bölünerek  (birim şekil değiştirme) elde
edilmiştir. Daha sonra maksimum kırılma yükünün 1/3’üne karşılık gelen gerilme aynı
seviyedeki birim şekil değiştirmeye oranlanarak hesaplanmıştır. Denklem 2 duvar numunelerin
Elastisite Modülünün hesabı için kullanılan eşitliği göstermektedir.
𝐹𝑚𝑑,𝑚𝑎𝑘𝑠
𝐴𝑚𝑑

(1)

𝐹𝑚𝑑,𝑚𝑎𝑘𝑠
3 𝑥 𝑚𝑑 𝑥 𝐴𝑖

(2)

𝑓𝑚𝑑 =

𝐸𝑚𝑑 =

Makro Ebatlı Numunelerin Basın Dayanımı
Tasarlanan çift katmanlı doğal taş duvarların düzlem içi basınç dayanımının daha gerçekçi
koşullar altında belirleyebilmek için, makro boyutlu duvar numuneler kullanılarak basınç
deneyi yürütülmüştür. Basınç deneyi kapsamında duvarın basınç dayanımı, Elastisite modülü
ve en önemlisi hef/tef oranının, duvarların basınç dayanımının üzerindeki etkisi araştırılmıştır.
Bu çalışmada toplamda dört adet makro duvar numunesi üretilmiş ve basınç deneyine tabi
tutulmuştur. İlk numune MSWC olarak isimlendirilerek, taşların üst üstte konulması ve harç ile
bağlantı elemanlarının kullanılmaması şeklinde üretilmiştir (Şekil 7.a ve c). İkinci numune
MSWLC ise taşlar sadece kireç harcı ile birbirine bağlanmış (Şekil 7.b ve d) ve üçüncü
numunede (MSWMLC) kireç harcın yanı sıra metal bağlantı elemanları da kullanılmıştır (Şekil
7.e ve g). Dördüncü numune ise tasarlanan çift katmanlı doğal taş duvarları temsil etmektedir.
MDWMLC isimli bu numune iki katmandan oluşmakta ve katmanlar arasında 50 mm boşluk
bulunmaktadır (Şekil 7.f ve h). Numuneler tek ve çift katmanlı olmak üzere, 100 x 800 x 1426
ve 250 x 800 x 1426 mm boyutunda üretilmiştir.
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a)

MSWC duvarın detayı

b) MSWLC duvarın detayı

c)

MSWC duvar numunesi

d) MSWLC duvar numunesi

e)

MSWMLC duvar detayı

f)
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g) MSWMLC duvar numunesi

h) MDWMLC duvar numunesi

Şekil 7. Deney düzeneğindeki araçların yerleşimi

Şekil 8. Makro boyutlu basınç deney düzeneği
Makro boyutlu duvar numunelerin basınç deney düzeneği Şekil 8’de verilmiştir. Deneylerde
yükün uygulanabilmesi için 3000 kN kapasiteli hidrolik pres, yükü ölçmek için bir adet 3000
kN kapasiteli yük hücresi ve düşey deplasmanları ölçmek için 4 adet ipli ölçer kullanılmıştır.
Deneysel veriler, veri toplama cihazı ile bilgisayara aktarılmış ve gerilme – gerinim grafikleri
çizilmiştir. Duvarın basınç dayanımı Denklem 3’te ve Elastisite Modülü ise Denklem 4’te
verilen bağıntı ile hesaplanmıştır.
𝑚 =
𝐸𝑚 =
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Deneysel Çalışma
Yığma duvarların tasarımında hef/tef oranı oldukça önemli rol oynamaktadır. Bu sebepten dolayı
bu çalışmada tasarlanan çift katmanlı doğal taş duvarların basınç dayanımı ile Elastisite Modülü
ilk önce, TBDY (2018)'in önerdiği mikro boyutlu numuneler kullanılarak, TS EN 1052-1
(2000) standardına uygun olarak belirlenmiştir. Daha sonra hef/tef oranının etkisini araştırmak
amacı ile tek ve çift katmanlı olmak üzere 4 adet makro boyutlu numune üretilmiş ve tek eksenli
basınç deneyine tabi tutularak basınç dayanımı ile Elastisite Modülü belirlenmiş ve sonuçları
irdelenmiştir.
Yapılan deneysel çalışma sonucunda mikro ebatlı numunelerin kırılma türü ani olarak geliştiği
ve gevrek kırılma davranışı sergilediği gözlenmiştir. Çatlakların gözle görülebilir hale gelmesi
ile numune nihai basınç dayanımına ulaşmış ve düşey yük altında ani bir şekilde kırılarak deney
son bulmuştur. Mikro ebatlı numunelere ait kırılma şekilleri şematik olarak Şekil 9’de ve
dayanım ile maksimum eksenel kuvvetleri ise Şekil 10’de verilmiştir. Bunlara ek olarak mikro
ebatlı numunelere ait diğer detaylı bilgiler (kırılma yükü, basınç dayanımı ve elastisite modülü)
Tablo 3’te verilmiştir.
Makro ebatlı numunelerde kırılmaların, mikro boyutlu numunelere benzer olarak gevrek bir
şekilde gerçekleştiği görülmüştür (Şekil 11). Bütün numunelerde çatlakların nihai yüke çok
yakın bir yükleme seviyesinde oluştuğu görülmüştür. Çatlaklar, düşey yüke paralel olarak
oluşmuş ve duvarın düşey yük altında göçmesine sebep olduğu gözlemlenmiştir.
Makro boyutlu basınç deneyi sırasında düşey yük ve duvardaki boy değişimi sırası ile yük
hücresi ve potansiyometre cetveller (ipli ölçerler) ile ölçülmüş ve bilgisayara aktarılarak
gerilme – gerinim diyagramları çizilmiştir. Ancak bu çalışmada sadece makro ebatlı
numunelere ait basınç dayanımı ile elastisite modülü Şekil 12’de sunulmuştur. Deneysel
çalışmalar hakkında detaylı bilgiler için lütfen [18]’e başvurunuz.

a)

b) Çift katmanlı duvar numuneye ait
kırılma

Tek katmanlı numunenin nihai yükte
ani kırılması

Şekil 9. Mikro ebatlı numunelere ait basınç kırılma şekilleri
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Duvar Tipi

a)

Duvar Tipi

Tek ve Çift katmanlı numunelerin
ortalama basınç dayanımı

b) Mikro ebatlı numunelere ait
ortalama kırılma yükleri

Şekil 10. Mikro boyutlu duvar tiplerine ait ortalama basınç dayanımı ve maksimum kırılma
yükü
Tablo 3. Mikro basınç deneyine ait özet tablo
Kırılma
No Numune Adı yükü
kN
1
SWC-01
680,99
2
SWC-02
853,06
3
SWC-03
770,89
4
SWLC-01
954,42
5
SWLC-02
1194,86
6
SWLC-03
1256,35
7 SWMLC-01 1012,41
8 SWMLC-02 876,87
9 SWMLC-03 938,46
10 DWMLC-01 2021,45
11 DWMLC-02 1834,91
12 DWMLC-03 1777,72
13 SWHC-01
662,21
14 SWHC-02
843,67
15 SWHC-03
932,22
16 SWMHC-01 794,36
17 SWMHC-02 772,90
18 SWMHC-03 756,81
19 DWMHC-01 1524,21
20 DWMHC-02 1792,08
21 DWMHC-03 1484,49
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Ort.
Ort.
Basınç
Kırılma
basınç
dayanımı
yükü
dayanımı
2
kN
N/mm
N/mm2
16,86
768,31
21,12
19,02
19,08
23,68
1135,21
28,19
29,80
31,10
25,18
942,58
23,47
21,81
23,40
25,02
1878,03 22,71
23,24
22,00
16,51
20,30
812,70
21,09
23,31
19,61
774,69
19,14
19,08
18,73
18,82
1600,26
19,80
22,07
18,51
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N/mm2
7615,63
7353,58
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7776,37
7319,49
7373,15
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5967,65
5084,73
4499,50
6599,10
5233,13
5621,47
5127,32
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4083,87
3237,30
4340,04
4345,53
5574,84
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E

N/mm2
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Şekil 11. Makro boyutlu numunelerin düşey yük altında kırılma şekilleri
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Şekil 12. Makro boyutlu numunelere ait basınç dayanım ve elastisite modülü
Sonuç ve Öneriler
Mikro boyutlu numunelerin basınç deneyi için, tek ve çift katman olmak üzere toplamda 21
adet numune üretilmiştir. Bu numunelere ait deneysel sonuçlar incelendiğinde;
•

Tek katmanlı ve sadece taşların üst üstte konulmasından oluşan numunelerin ortalama
düşey kırılma yükü 768,31 kN, ortalama basınç dayanımı 19,02 MPa ve ortalama
elastisite modülü 7368,92 MPa olarak belirlenmiştir. Bu değerler kireç harcı ile örülen
duvarlarda sırasıyla 1135,21 kN, 28,19 MPa ve 7489,67 MPa iken horasan harcı ile
örülen duvarlarda 812,70 kN, 20,30 MPa ve 5327,31 MPa seviyesinde belirlenmiştir.
Böylece üretiminde 2 mm kalınlığında harç kullanılan duvarların basınç dayanımları
harçsız duvar numunelerden daha yüksek çıktığı gözlemlenmiştir. Basınç
dayanımındaki bu fark, kireç harçlı duvarlarda %48 civarındayken horasan harçlı
duvarlarda %7 civarında tespit edilmiştir. Numunelerin elastisite modülü
incelendiğinde, kireç harçlı numunelerin elastisite modülü, sadece taştan oluşan
numunelerin elastisite modülüyle hemen hemen aynı seviyelerdeyken horasan harçlı
numunelerin elastisite modülünün %28 daha az olduğu tespit edilmiştir. Bunun sebebi
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ise horasan harcının mekanik davranışının, kireç harca nazaran daha düşük
olmasındandır.
•

Üretiminde harç ve metal bağlantı elemanları kullanılmış tek katmanlı duvar numuneleri
incelendiğinde, kireç harcı ile örülen duvarlara ait ortalama kırılma yükü 942,58 kN,
ortalama basınç dayanımı 23,47 MPa ve ortalama elastisite modülü 5558,07 MPa
seviyesindeyken horasan harcı ile örülen duvar numunelerde, bu değerler sırasıyla
774,69 kN, 19,14 MPa ve 3791,34 MPa olarak belirlenmiştir. Her iki harçla örülen duvar
numunelerinde bağlantı elemanları aynı iken kullanılan harcın mekanik özelliklerinden
dolayı nihai dayanımda farklılıklar gözlenmiştir. Bu fark kireç harçlı numunelerin
üstünlüğü ile, ortalama kırılma yükü ve basınç dayanımında %22, elastisite modülünde
ise %47 civarında olduğu gözlenmiştir.
Tek katmanlı duvar numunelerde metal bağlantı elemanlarının etkisi incelendiğinde,
ortalama basınç dayanımı ve elastisite modülünde düşüşlerin olduğu görülmüştür. Kireç
harcıyla örülen duvarlarda, ortalama basınç dayanımındaki düşüş %20 civarındayken
elastisite modülündeki düşüşün %35 seviyesinde olduğu tespit edilmiştir. Buna karşın
horasan harcıyla örülen duvarlardaki düşüşler sırasıyla %5 ve %41 civarında olmuştur

•

Çalışma kapsamında tasarlanan çift katmanlı doğal taş duvarlar incelendiğinde, tek
katmanlı metal bağlantı elemanlı numunelerden pek farklı olmadığı görülmüştür. Kireç
harçlı numunelerde basınç dayanımı 23,24 MPa iken, kırılma yükü tek katmanlı
numunelerin iki katı olarak, 1878,03 kN seviyesinde tespit edilmiştir. Çift katmanlı
duvarların elastisite modülü de aynı şekilde 5394,45 MPa civarında olmuştur Horasan
harçlı numunelerde basınç dayanımı 19,80 MPa iken elastisite modülü 4753,47 MPa
seviyesinde tespit edilmiştir.

Makro ebatlı numunelerin basınç deneyi kapsamında, tasarlanan çift katmanlı doğal taş
duvarlarda ince harcın, metal bağlantı elemanlarının ve hef/tef oranın etkisi araştırılmıştır. Bu
kapsamda 4 adet makro boyutlu numune hazırlanmış ve tek eksenli basınç deneyine tabi
tutulmuştur. Sonuçlar incelendiğinde;
•

MSWC kodlu numune taşların üst üstte konulmasından meydana gelmektedir. Bu
numunede harç ve bağlantı elemanları kullanılmamıştır. Numunenin basınç dayanımı
7,20 MPa, elastisite modülü ise 4030 MPa olarak belirlenmiştir.

•

MSWLC adlı numunenin üretiminde bireysel taşların birbirine bağlamak için kireç harcı
kullanılmıştır. Bu numune metal bağlantı elemanları (kenet ve zıvana) içermemektedir.
Numunenin basınç dayanımı 10,46 MPa ve elastisite modülü ise 6177 MPa seviyesinde
belirlenmiştir.

•

MSWMLC kod adlı numune tek katmandan oluşmakta ve bireysel taşlar birbirine kireç
harcın yanı sıra metal bağlantı elemanlarla da (kenet ve zıvana) bağlanmıştır. Numuneye
ait basınç dayanımı, 12,74 MPa seviyesindeyken elastisite modülü 6416 MPa olarak
belirlenmiştir.

•

MDWMLC kod adlı numune ise çalışma kapsamında tasarlanan çift katmanlı doğal taş
duvarı temsil etmektedir. Bu numune iki katmandan oluşmakta ve katmanlar arasında
50 mm boşluk bulunmaktadır. Numunedeki bireysel taşlar ve katmanlar, kireç harcı ve
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metal bağlantı elemanları ile birbirine bağlanmıştır. Numuneye ait basınç dayanımı ve
elastisite modülü sırasıyla 8,63 MPa ve 2716 MPa civarında tespit edilmiştir.
Yukarıda tek eksenli basınç deneyinde kullanılan tüm makro boyutlu numunelerde kırılmalar,
gevrek kırılma olarak adlandırılan, ani bir şekilde oluştuğu gözlenmiştir. Kırılmaların oluşumu
düşey yüke paralel olarak gerçekleşmiş olup genellikle nihai yüke yakın bir seviyede oluştuğu
görülmüştür.
Makro boyutlu numunelerin basınç dayanımında, 2 mm’lik harcın etkisi, MSWC ve MSWLC
numunelerin basınç dayanımlarının kıyaslanması ile anlaşılmaktadır. Harçlı numune olan
MSWLC’nin basınç dayanımı, harçsız numune olan MSWC’ye oranla %45 oranında daha
fazladır. Böylece ince harcın, duvarın basınç dayanımında pozitif bir etkisinin olduğu
anlaşılmaktadır Bunun sebebi harcın kullanımı ile taştaki pürüzlerin etkisinin ortadan kalkması
ve duvarın basınç alanına etkiyen yükün düzgün yayılı olarak etkimesidir. Ek olarak ince harcın
kullanımı ile harçsız duvarda oluşan stabilite problemi de ortadan kalkmaktadır
Çalışma kapsamında makro boyutlu numunelerde kullanılan metal bağlantı elemanların etkisi
de araştırılmıştır. Bunun için MSWLC (kireç harçlı) ve MSWMLC (kireç harç + metal bağlantı
elemanları) numunelerin basınç dayanımı karşılaştırılmıştır. Buna göre; MSWMLC
numunesine ait basınç dayanımının, MSWLC numunesine göre %22 daha fazla olduğu tespit
edilmiştir. Sonuçlara göre metal bağlantı elemanları, basınç dayanımında bir azalmaya sebep
olmamaktadır
Tasarlanan çift katmanlı duvar numunelerin sonuçları incelendiğinde; basınç dayanımının tek
katmanlı ve metal bağlantı elemanları içeren numuneye nazaran %48 civarında düştüğü
gözlenmiştir. Bunun sebebi çift katmanlı duvarların her bir katmanı ne kadar özenle yapılırsa
yapılsın yine de duvarın kotları arasında farklar olacaktır. Bu sebeple, duvara gelen yük her iki
katmana düzgün olarak yayılmadığından basınç dayanımında düşüşler meydana gelmiştir.
Çalışma kapsamında tasarlanan çift katmanlı doğal taş duvar, aralarında boşluk bulunan iki
katmandan oluşmaktadır. Katmanlar, tasarlanan kenet ve zıvana ile birbirine bağlanmakta ve
duvarın düzlem içi ve düzlem dışı stabilitesi sağlanmaktadır. Böylece orta katmanın boş
bırakılması ile taşıyıcı duvarın ağırlığı azaltılarak binanın toplam ağırlığı azaltılmaktadır.
Binaya gelen deprem yükü binanın ağırlığı ile doğru orantılı olduğundan, binanın ağırlığı
azaldığı için binaya etkiyen yatay yük de azalmaktadır. Ayrıca modern bir binanın vazgeçilmez
ihtiyaçlarından biri olan yalıtım, katmanlar arasındaki boşlukta uygulanarak doğal taş duvarın
görüntüsüne zarar vermemektedir. Buna ek olarak binada kullanılan temiz ve pis su tesisatı ile
elektrik tesisatı katmanlar arasındaki boşlukta yer alarak taşın ihtişamlı görünüşü kusursuz bir
şekilde ortaya konulmaktadır.
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ABSTRACT
Information on morphological traits is a vital prerequisite for sustainable genetic improvement
of any breed, utilization, and conservation. The objectives of the study were to describe the
Hararghe highland (HH) goat populations based on their morphological characteristics and
assess their type and function by applying structural indices. Nine qualitative and eighteen
morphometric traits were collected from 450 goats (123 males and 327 females) in three
agroecologies of the West Hararghe zone. Twenty-three structural and functional indices were
calculated from morphometric traits to assess the type and function of HH goats. Qualitative
data were analyzed using frequency and multiple correspondence analysis procedures, while
morphometric variables were analyzed by the GLM procedures of the statistical analysis
system. The results indicated that the most frequently observed coat color pattern was mainly
plain followed by patchy. All the morphometric variables were significantly (p<0.05) affected
by agroecology except body weight, scrotal circumference, rump width, and length. The
structural indices confirmed that the HH goat is a meat type. This study revealed that the
presence of variability in the observed morphological traits among the studied goat populations
in three agroecologies. The genetic potentials of the HH goat populations can be improved
through community-based breeding program for their sustainable utilization and conservation.
Keywords: agroecology, functional indices, morphometric trait, structural indices
Introduction
Goats (Capra hircus) represent an important livestock component across all agro-ecological
zones in sub-Saharan Africa (Chinchilla-Vargas et al., 2018). Goats contribute significantly to
the livelihood of resource-challenged farmers in Ethiopia (Hassen et al., 2012). It contributes
meat, milk, skin, and fiber, as well as manure and serves as the sole or subsidiary livelihood for
a large number of small and marginal farmers and landless laborers (Thiruvenkadan and
Karunanithi, 2006). They also contribute to improving the quality of life, to ﬁght poverty and
malnutrition (Ribeiro et al., 2015). They possess unique abilities to adapt and maintain
themselves in harsh tropical environments in comparison with other ruminants (Mohammed et
al., 2012).
In Ethiopia, small ruminant represent an important component of the farming system by
providing about 12% of the value of livestock products consumed and 48% of the cash income
generated at the farm level. They contribute a quarter of the domestic meat consumption; about
half of the domestic wool requirements; 40% of fresh skins and 92% of the value of semiprocessed skin and hide export trade-in Ethiopia (Assen and Aklilu, 2012). An estimated
3,982,556 goats are slaughtered annually in Ethiopia for domestic consumption (CSA, 2021).
The goat population of Ethiopia is the second largest next to cattle, according to CSA, 2021;
the number of goats reported in the country is estimated to be about 52.5 million. With respect
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to breed, almost all of the goat populations are indigenous which accounts for about 99.52%
(CSA, 2021). These goat populations are phenotypically classified in to 12 major distinct types
(Gizaw, 2009). However, the recent genetic characterization revealed only the presence of
seven distinctively different breeds in the country (Mekuriaw, 2016).
Appropriate design of breeding programs is impossible for breeds/types that have not been
adequately characterized either morphologically or genetically (Mwacharo et al., 2006).
Information on morphological characteristics is a vital prerequisite for sustainable improvement
of any breed, utilization, and conservation (Melesse et al., 2013). This becomes imperative
because uncontrolled mating and geographical overlap are leading to the endangerment of breed
purity and potentially important reservoir of goat genetic resources are being put at risk. The
first step of the characterization of local genetic resources is to assess variations in
morphological traits (Delgado et al., 2001).
In order to minimize the discrepancies of breed characterization the ‘‘type’’ and ‘‘function’’ of
livestock needs to be assessed. This can be done using the ratios of some morphometrical
measurements giving rise to several indices popularly known as structural /morphometrical
/zoometric indices (Banerjee, 2016). Calculations of the structural indices are useful tools to
assess the balance between aesthetics and the production potential of an animal. These indices
also help in enabling the selection of young and breeding animals and thus can assist in
calculating conformation of the animals, the other advantage being that the values of the indices
are not correlated with the age of the animals (Salako, 2006).
Goat types that are commonly reared in the Hararghe highland area are known as Hararghe
highland goats. This goat types are distributed in the east and west Hararghe zone of Ethiopia
(Gizaw, 2009). In the west Hararghe zone, goats present the second largest population next to
cattle (CSA, 2021), and goat’s meat is widely consumed and preferred than mutton. Moreover,
the HH goats have a high preference by the producers because of their multipurpose
contribution to their keepers. According to the author’s knowledge, there is no recent study
carried out on the characterization of the goat genetic resources reared in the west Hararghe
zone based on their morphological traits. Moreover, no information is available on the
assessment of the structural and functions of HH goats by applying structural indices.
Therefore, this particular study was designed with two-fold objectives: firstly to describe the
HH goat populations based on their morphological characteristics; and secondly to assess their
type and function by applying structural indices.
Materials and Methods
Descriptions of the study area
The study was conducted in the west Hararghe zone of the Oromia national regional state of
Ethiopia. It is situated between 7041’9’’ and 9014’27’’N latitude and 4009’41’’ and 41041’4’’ E
longitudes. Its altitude ranges from 598 to 3079 meters above sea level. The West Hararghe
zone was selected purposively for this study to address the HH goat breeds in different
agroecological zones and farming systems. In this zone, about 85% of the population practice
subsistence agriculture and livestock production. This area is characterized by three
agroecological zones: highland, midland, and lowland (ZARDO, 2017). The total livestock
population in the zone is estimated to be about 2.64 million heads, of which 42% are goats
(CSA, 2021).
Site selection and sampling strategy
In the west Hararghe zone, 3 representative districts representing three agroecologies were
selected based on stepwise purposive sampling technique which was based on the distribution
of goat population size, production system, agroecology and accessibility. In the first stage, 3
districts were selected purposively from the zone based on agroecology distribution, farming
system, and goat population size. In the second stage, two kebeles (the smallest administrative
unit within the district) from each district were selected purposively based on distribution of
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goat population size, and accessibility. In the third stage, the households who own goats and
had long enough experiences in rearing goats were identified within kebeles (Table 1). The
owner’s recall method along with dentition classes (pairs of permanent incisors, PPI) were used
to estimate the ages of goats. Thus, goats with 0PPI (milk teeth), 1PPI, 2PPI, 3PPI, and 4PPI
were classified in the age groups of post-weaning, yearling, 2-year-old, 3-year-old, and 4-yearold, respectively (Ebert and Solaiman, 2010). Each animal was further identified by its sex, age,
and sampling site.
Table 1. Sample size of sampled districts, kebeles, and goats.
Agroecologies
Sampled
Sampled
Number of sampled goats
districts
kebeles
Female
Male
Total
Lowland
Miesso
2
115
35
150
Highland
Gemechis
2
103
47
150
Midland
Doba
2
109
41
150
Total
3
6
327
123
450
Morphological trait data collection procedures
Qualitative traits: qualitative traits are those characters that can be observed and recorded
based on breed morphological characteristics descriptor list of FAO (2012). It included data on
sex, age, coat color pattern, coat color type, hair coat type, head proﬁle, ear orientation, presence
and absence of wattle, beard, ruff, and horn.
Morphometric traits: Data were scored on 18 morphometric traits following the descriptor list
of FAO (2012). Accordingly, the following traits were measured: Body weight (BW), heart
girth (HG), height at withers (HW), body length (BL), rump height (RH), paunch girth (PG),
chest depth (CD), chest width (CW), sternum height (SH), rump width (RW), rump length (RL),
head width (HDW), head length (HDL), fore cannon bone circumference (FC), neck length
(NL), tail length (TL), ear length (EL), and scrotum circumference (SC). All measurements
were made using a plastic measuring tape, while the BW was taken using a suspended weighing
scale with 50 kg capacity. Goats were sampled early in the morning prior to sending them for
grazing to avoid the effect of feeding and watering on the animal’s size and conformation. All
measurements were taken by the same person to avoid human error in each study site while the
goats were in an up-right plane during measurement. Measurements were also restricted to
healthy, non-pregnant, and non-castrate goats.
From the collected morphometric traits, 23 structural indices were calculated according to the
methods suggested Khargharia et al. (2015), Barragán (2017); Abdurrahman and Dan (2017)
and Dea et al. (2019).
Statistical data analysis
Qualitative traits data were analyzed by using frequency and multiple correspondence analysis
procedures of SAS. A chi-square test was employed for the categorical data. Data on
morphometric traits were subjected to GLM procedures of Statistical Analysis System (SAS
2012, ver. 9.4) by fitting sex, age, and agroecology as fixed effects. When F-test declared
significant, multiple least-squares means were then compared with the Tukey-Kramer test.
Pearson correlation coefficients were calculated to determine the degree of association between
the body weight and other linear body measurements. The structural indices were analyzed by
one-way of ANOVA and expressed by means with their standard errors. The model employed
for analyses of body weight and other morphometric traits except for scrotum circumference
were:
Yijkl =
+ Ai+ Sj +Bk+eijkl
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Yijkl = the observed l (body weight or morphometric traits) in the ith age group, jth sex, and kth
agroecology)
= overall mean,
Ai = the effect of ith age group (i = 0, 1, 2, 3 and 4) PPI
Sj = the effect of jth sex (j = female and male)
Bk = the effect of kth agroecology (k = lowland, midland and highland)
eijkl = random residual error
Results and Discussion
Qualitative traits
The qualitative traits of HH goat populations reared in the west Hararghe zone is summarized
in Table 2. The result of the study indicated that the HH goats were mainly characterized by
plain coat color pattern followed by patchy and spotted. The coat color type of the HH goats
found in the study area was brown (22%) then white-dominant (21.7%) and followed by white
(18%) in female while in male white (26%) then brown dominate (21.9%) and followed by
white dominant (18.7%). The current study demonstrated that the HH goat populations have a
wide range of coat color types which is in good agreement with the findings of Gatew (2014)
who reported a wide range of coat colors for Bati, Borena, and short-eared Somali goat
populations of Ethiopian.
As shown in Table 2, the HH goats found in the study area were characterized dominantly by a
short smooth hair coat type. Wattles was observed in 11.4% of males and 6.73% of females.
Ruffs occur in 70.7% of males but rear (2.75%) in females. This the results are comparable with
those of Gatew (2014) who reported 68.89% of male Borena populations had ruffs not in
females. The ear orientation was erect followed by semi pendulous, pendulous and was carried
horizontally (Table 2). Beards were observed mainly in males. Most of the HH goats found in
the study area were horned while few of them were polled.
Table 2. Qualitative traits of HH goat populations reared in the west Hararghe zone
Traits
Attributes
Female
Male
Overall
N
%
N
%
N
%
Coat color
Plain
184
56.3*
61
49.6*
245
54.4*
pattern
Patchy
102
31.2
46
37.4
148
32.9
Spotted
41
12.5
16
13
57
12.7
2
X
94.5
25.6
117
Coat color
White
59
18.0
32
26*
91
20.2*
type
Black
36
11.0
8
6.5
44
9.78
Brown
72
22.0*
17
13.82
89
19.8
Fawn
1
0.31
1
0.22
Grey
10
3.06
3
2.44
13
2.89
Roan
1
0.31
1
0.81
2
0.44
White dominant
71
21.7
23
18.7*
94
20.9
Black dominant
26
7.95
12
9.76
38
8.44
Brown dominant
51
15.6
27
21.9
78
17.3
2
X
178
58.4
243
Hair coat
Glossy
70
21.4
46
37.4
116
25.8
*
*
type
Smooth hair
247
75.5
77
62.6
324
72.0*
Long straight hair
1
0.31
1
0.22
Curly rough
9
2.75
9
2.0
X2
480
7.81
603
Wattles
Present
22
6.73
14
11.4
36
8.0
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Absent
305
93.3*
109
2
X
245
Ruff
Present
9
2.75
87
Absent
318
97.3*
36
2
X
292
Beard
Present
43
13.2
29
*
Absent
284
86.8
94
X2
177
Head profile Straight
104
31.8
30
Concave
220
67.3*
89
Convex
2
0.61
3
Markedly convex
1
0.31
1
X2
397
Ear
Erect
210
64.2*
79
orientation
Semi pendulous
105
32.1
37
Pendulous
9
2.75
6
Carried horizontally 3
0.92
1
2
X
348
Horn
Present
274
83.8*
105
presence
Absent
53
16.2
18
X2
149
N = number of goat sampled; X2 = Pearson chi-square; *p< 0.05

88.6*
73.4
70.7*
29.3
21.1
23.6
76.4*
34.3
24.4
72.4*
2.44
0.81
164
64.2
30.1
4.88
0.81
125
85.4*
14.6
61.5

414
317
96
354
72
378
134
309
5
2
289
142
15
4
379
71

92.0*
317
21.3
78.7
148
16.0
84.0*
208
29.9
68.7*
1.11
0.44
558
64.2*
31.6
3.33
0.89
473
84.2
15.8
210

Multiple correspondence analysis
To understand the typical features of the HH goat populations of each agroecology
morphologically and transform them into a graphical display, multiple correspondence analyses
were carried out on the recorded qualitative traits. Fig. 1 shows a bi-dimensional graph
representing the associations among the categories of the analyzed qualitative traits. The
association is based on points found in approximately the same direction from the origin in the
same region of the space. From the figure, it can be shown that 19.09% of the total variations
are explained by the first two dimensions (10.53% by the first and 8.56% by the second
dimensions).
On the identified dimensions, the sample goat population in lowland agroecology was clustered
together with white and grey coat color type, glossy hair coat type, no beard, concave head
profile, and horned. The goat populations in highland agroecology was closely associated with
patchy coat color pattern, smooth hair coat type, no ruff, white dominant coat color type, and
concave head profile. The goat populations in midland agroecology was closely black and black
dominant coat color type, no wattles, straight head profile, and no ruff. In general, from the
multiple correspondence analyses, on the identified dimensions, the goat population found in
three agroecology was share common characteristics. This indicating that the existence of
homogeneity among the studied goat populations.
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Fig. 1. Associations among qualitative traits categories via multiple correspondence analysis

Legends:
Variables name
Agroecology
Coat color pattern
(A)
Coat color type (B)

Hair coat type (C)
Wattles (D)
Ruff (E)
Head profile (F)
Ear orientation (G)
Beard (H)
Horn presence (I)

Levels and descriptions
LL=lowland = Miesso, HL = highland = Gemechis, ML= midland =
Doba
A1 = Plain, A2 = Patchy, A3 = Spotted
B1 = White, B2 = Black, B3=Brown, B4= Fawn, B5=Grey, B6=
Red, B7 =Roan, B8=White dominant, B9=Black dominant, B10=
Brown dominant
C1 = Glossy, C2 = Smooth hair, C3= Long straight hair, C4= Curly
rough
D1 = Present , D2 = Absent
E1 = Present, E2 = Absent
F1 = Straight, F2 = Concave, F3= Convex, F4= Markedly convex
G1=Erect, G2=Semi-pendulous, G3= Pendulous, G4=Carried
horizontally
H1 = Present, H2 = Absent
I1 = Present, I2 = Absent

Morphometric traits
Knowledge of these morphometric traits is important to implement genetic improvement
(selection), appreciate variations among goat populations to facilitate their sustainable use, and
estimate body weight from simple and more easily measurable variables as well as market value
in terms of the cost of the animals (Gatew, 2014). The least-squares means of body weight and
other morphometric traits of HH goat populations by sex, age and agroecology are presented in
Table 3. The results of the study indicated that sex revealed a significant effect (p < 0.05) on
HG, PG, CD, RW, RL, HDW and NL. The influence of sex on the morphometric traits in the
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present study are likely related to sexual dimorphism which lead to differential growth rates
(Carneiro et al., 2010). Results indicated that all the morphometric traits were (p<0.05)
significantly affected by age. The results of the study further indicated that all the morphometric
traits were affected (p<0.05) by agroecology except BW, RW, RL and SC. Accordingly, goats
raised in the lowland and highland agroecologies had higher (p<0.05) HG, RH, CW, and HDW
values than those reared in the midland agroecology. The HG, CD and NL values of highland
goats were higher (p<0.05) than the lowland and midland goats. The highest BL and HDL
values were observed in lowland followed by highland and midland being significantly different
(p<0.05) from each other. The shortest EL was observed in the highland goats being different
(p<0.05) than that of the two agroecologies. The difference in morphometric traits between
agroecologies might have resulted from different management practices of the goat producers
and the availability of feed resources (Melesse et al., 2013). Moreover, the production
environment that exist in different agroecologies could have influenced the adptaive potentails
of goats and their performances (Melesse et al., 2021).
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Table 3. Least squares means of body weight (kg) and other morphometric traits (cm) of
Fixed
N B H H B R P C C S R R H H F N T E
effect
W G W L H G D W H W L D D C L L L
W L
Overall 4 25 66 61 57 64 79 21 15 39 16 13 9. 14 7. 20 13 13
5 .1 .6 .8 .1 .2 .8 .8 .5 .3 .8 .8 39 .0 87 .8 .6 .6
0
CV%
4 16 5. 6. 6. 5. 6. 8. 12 9. 7. 8. 6. 5. 3. 12 18 12
5 .3 62 31 85 79 64 63 .8 04 39 2
98 58 77 .9 .6 .8
0
R2
4 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
5 61 69 53 58 61 61 40 32 38 54 58 38 64 58 08 07 12
0
Sex
N *
N N N *
*
N N *
*
*
N N *
N N
S
S S S
S S
S S
S S
Female 3 24 67 61 57 65 81 21 15 39 17 14 9. 14 7. 20 13 13
2 .8b .2a .7a .2a .1a .4a .9b .5a .5a .1a .1a 46 .2a 90 .3b .6a .6a
b
a
7
Male
1 25 65 61 56 65 79 23 15 39 16 13 9. 14 7. 22 13 13
2 .9a .0b .9a .7b .1a .9b .3a .6a .2a .6b .2b 69 .3a 91 .0a .8a .8a
a
a
3
Age
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
0PPI
7 16 56 53 49 56 69 19 13 34 14 14 8. 12 7. 19 13 12
3 .3e .1e .4d .3e .5d .7e .9c .3d .1d .6d .6d 67 .1e 13 .1c .1b .4d
e

1PPI

1
1
4
1
1
1
7
1

2PPI

3PPI

22 64 60 54 63 78 22 15 38 16 16 9.
.3d .1d .4c .3d .8c .4d .1b .1c .6c .2c .2c 27

13 7.
.9d 92
14 8.
.5c 02

8
1

-

-

21
.4
*
18
.6c

20 13 13 22
.7b .3b .2c .8b
21 13 13 24
.0b .4b .7b .5a

b

14 8.
.9b 09

b

4PPI

17
.1

c

c

29 70 64 60 67 85 23 16 40 17 17 9.
.1b .7b .7b .8b .7b .4b .5a .1b .7b .8b .8b 94

21
.4

d

d

26 68 63 58 67 82 22 15 40 17 17 9.
.1c .6c .6b .1c .0b .9c .6b .9b .6b .4b .4b 56

S
C

21 14 14 25
.2a .5a .2a .7a

b

32 73 66 63 69 88 23 17 42 18 18 10 15 8.
.3a .4a .3a .2a .5a .4a .6a .4a .1a .7a .7a .2a .4a 24

21 14 14 26
.8a .5a .3a .3a

a

Agroec
ology
Lowlan
d

N *
*
*
*
*
*
*
*
S
24 66 62 58 66 80 22 15 40
.7a .2b .7a .3a .4a .5b .1b .8a .3a

N
S
17
.1a

N *
S
13 9.
.9a 64

1
5
0
Highlan 1 25 68 63 56 65 82 22 15 40 17 13
d
5 .9a .1a .4a .6b .5a .5a .9a .9a .3a .1a .8a
0
Midland 1 24 65 59 56 62 79 22 14 37 16 13
5 .7a .5b .3b .3c .2b .9a .0b .9b .6b .9a .7a
0
HH goat populations by sex, age and agroecology effects.
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a,b,c,d .

means with different superscripts within the same column and class are significantly
different (P<0.05); NS P>0.05; *P<0.05 ; BW = body weight; HG = heart girth; HW = height at
wither; BL = body length; RH = rump height; PG = paunch girth; CD = chest depth; CW =
chest width; SH = sternum height; RW = rump width, RL = rump length; HDW = head width;
HDL = head length; FC = fore cannon Circumference; NL = neck length; TL = tail length; EL
= ear length; SC = scrotal circumference;. N = number of goat sampled; CV = coefficient of
variation.
Structural and functional indices of Hararghe highland goats
Mean values of the structural and functional indices of HH goats are presented in Table 4.
Cephalic index (IC) of HH goats was 67.3, and this is due to the fact that the head length of HH
goats was larger than the width and can be classified as dolichocephalous (long-headed). The
body length is lower than heart girth (IB = 85.8) and the IB value showed that the animals were
medigline, reported almost similar body index (85.29) and (86.87) in Cuban Creole and Assam
Hill goat, respectively (Khargharia et al., 2015; Chacón et al., 2011).
Proportionality index value reported in this study is higher than those reported by Khargharia
et al. (2015) and Chacon et al. (2011) for Assam Hill and Cuban Creole goat, respectively.
Proportionality is an important index that correlates with good health and better disease
resistance (Chacón et al., 2011) also provides information about the length of the animal. The
findings of the proportionality index (IPr, 108) correlate with the length index as the height at
withers is slightly more than those of the body length, due to taller shoulders. Longitudinal
pelvic index (21.3) is not exceeding 37 indicates that suitable indicators for meat animals. The
pelvic index is used to determine the proportionality of the hindquarters and could be related to
reproductive capability (Khargharia et al., 2015). The relative depth of the thorax index (36.3)
is an indirect measure of leg length. The result DTI (11.9) is greater than 11 in those with meat
phenotype (hypermetric).
Table 4. Mean values (M+SE) of the structural and functional indices of HH goats.
Indices
Male
Female
Overall
Cephalic index (IC)
68.3 + 0.26a
66.9 + 0.25b
67.3 + 0.21
a
b
Body index (IB)
87.6 + 0.42
85.1 + 0.31
85.8 + 0.26
Proportionality (IPr)
109 + 0.53a
108 + 0.44a
108 + 0.35
a
b
Pelvic index (IP)
126 + 0.63
122 + 0.21
123 + 0.24
Width slope (WS)
1.07 + 0.01b
1.11 + 0.007a
1.10 + 0.01
b
a
Transverse pelvic (IPT)
25.6 + 0.17
26.4 + 0.11
26.2 + 0.09
Longitudinal pelvic (IPL)
20.4 + 0.14b
21.6+ 0.10a
21.3+ 0.08
Relative depth of thorax (RDT) 38.1 + 0.23a
35.60+ 0.15b
36.3 + 0.14
a
b
Dactyl thorax index (DTI)
12.2 + 0.07
11.8 + 0.04
11.9 + 0.04
Pectoral index (PI)
1.62 + 0.008a
1.61 + 0.005a
1.61 + 0.004
b
a
Conformation index (CoI)
68.4+ 0.80
73.6+ 0.54
72.1 + 0.46
Depth index (DI)
0.38 + 0.002a
0.35 + 0.001b
0.36 + 0.001
a
a
Length index (LI)
0.91 + 0.003
0.92 + 0.004
0.92 + 0.002
Balance (B)
0.61 + 0.007b
0.71 + 0.007a
0.68+ 0.006
a
b
Girth index (GI)
1.23 + 0.004
1.21 + 0.001
1.21 + 0.001
Area index (AI)
3560 + 69.6a
3556 + 33.4a
3557 + 30.8
a
a
Relative cannon thickness index 12.8 + 0.08
12.8 + 0.04
12.8+ 0.04
Dactyl-costal index (DCI)
51.4 + 0.55a
51.7 + 0.37a
51.6 + 0.31
Height index (HI)
109 + 0.53a
108 + 0.44a
108 + 0.35
a
a
Bodyweight index (BWI)
41.3+ 0.72
39.8+ 0.43
40.2 + 0.37
Weight index
35.7+ 1.11b
39.1 + 0.57a
38.2 + 0.51
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Compact index
4.13 + 0.07a
3.98+ 0.04a
4.02 + 0.03
b
Foreleg index (FLI)
38.4 + 0.46
39.8 + 0.22a
39.43+ 0.21
a,b,
different superscripts within a row denote significant differences at p<0.05 between sex
Indices that are produced from measurements more closely associated with bone growth such
as foreleg length, height slope, and length indices are more appropriate for assessment of type
(Dauda, 2018). The length index (LI) indicates that the HH goat is longiline (>0.9) type. The
LI value in the present study is lower than those reported by Khargharia et al. (2015) and
Chacón et al. (2011) for Assam Hill (1.14) and Cuban Creole (1.07) goat, respectively. This
variation in the LI could be due to breeds or environmental factors. Relative cannon thickness
(12.8) is being higher in breeds with meat aptitude. The RCTI in the present study showed
medium legs, which is important to grazing animals for browse in large areas with less
difficulty. Dactyl-costal index (51.6) is related to dairy aptitude. It can be inferred from the
results of the height index (HI) that the height at withers is slightly more than their body length.
The bodyweight index (40.2) and weight index (38.2) indicate that the animals are medium in
size. The compact index value of HH goats was 4.02 that classify them as meat type. The
compact index value of male goats (4.13) higher than that of female goats (3.98), this shows
that male goats more compacted than that of female goats.
The observations of the structural and functional indices indicated that most of the traits varied
(p < 0.05) across the sex. The longitudinal pelvic, dactyl thorax index, relative cannon
thickness, and compact indices exhibited that the HH goat populations are meat type. Therefore,
the structural and functional indices analysis, revealed that Hararghe highland goat is
hypermetric, robust, balanced, medium, and well adapted to the lowland, midland, and highland
agro-ecologies of the West Hararghe zone and suitable for meat production.
Conclusion
The current study confirms that Hararghe highland goat types are the predominant ecotypes in
the study areas with high preferences by the owners. The structural indices confirmed that the
Hararghe highland goat is robust, balanced, medium, and well adapted in the lowland, midland,
and highland agroecologies of the West Hararghe zone and suitable for meat production. This
study also revealed that the presence of variability in the observed morphological traits among
the goat studied in the three agroecologies. Thus, designing a community-based breeding
program is an important option for genetic improvement of the Hararghe highland goat
populations.
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ÖZET:
Penetran orbitokraniyal yaralanmalar sivil pratikte, askeri pratiğe göre çok nadir görülürler.
Genellikle ateşli silah veya endüstriyel kazalar gibi yüksek hızlı yaralanmalardan
kaynaklanırlar. Bu yaralanmalar sonucu oluşan penetran orbital yabancı cisimler gözde ve
diğer orbital içerikte ciddi ve yapısal hasara neden olabilir. Biz de bu olgumuzda bir yıldır sağ
alt göz kapağında fark edilmeden duran penetran periorbital yabancı cisim (mermi) olgumuzu
sunmak istedik.
Anahtar Kelimeler: Penetran, orbitokraniyal yaralanma, periorbital yabancı cisim

PERIORBITAL FOREIGN BODY (BULLET): A CASE REPORT
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ABSTRACT
Penetrating orbitocranial injuries are very rare in civilian practice compared to military
practice. They are often caused by high-velocity injuries such as a gunshot or industrial
accident. Penetrating orbital foreign bodies resulting from these injuries can cause serious and
structural damage to the eye and other orbital contents. In this case, we aimed to present a
case of penetrating periorbital foreign body (bullet) that has remained unnoticed in the right
lower eyelid for a year.
Keywords: Penetran, orbitocranial injury, periorbital foreign body
GİRİŞ:
Penetran orbitokraniyal yaralanmalar askeri pratikte oldukça yaygındır ancak sivil pratikte
çok nadir görülürler. Genellikle ateşli silah veya endüstriyel kaza gibi yüksek şiddetli
yaralanmalardan kaynaklanırlar. [1,2] Orbital yabancı cisimler erkeklerde kadınlara göre
daha sık görülürler. Gözde veya diğer orbital içerikte ciddi yapısal ve işlevsel hasara neden
olabilirler. Hastanın prognozu; yabancı cismin yapısına, bulunduğu yere ve ayrıca olası ikincil
enfeksiyonun varlığına bağlıdır.
Bu maddeler bileşimlerine göre; metalik ,cam gibi inorganik olabilen ve metalik olmayan ve
tahta veya bitkisel maddeler gibi organik nesneler şeklinde sınıflandırılabilir.Genellikle, metal
ve camdan kaynaklanan yaralanmaların toleransı iyidir ve herhangi bir belirti ve bulgu yoksa
yerinde bırakılabilir. Tahta ve bitkisel maddeler gibi organik maddelerin vücut tarafından
toleransları kötüdür, yoğun bir inflamatuar reaksiyon meydana getirirler ve acilen
bulundukları konumdan çıkarılmaları gerekir. [3]
OLGU SUNUMU:
35 yaş erkek hasta kliniğimize sağ alt göz kapağında ağrı ve şişlik şikayeti ile başvurdu.
Şikayetlerinin yaklaşık bir yıldır olduğunu ve bu süreç zarfında dış merkez sağlık birimlerine
birkaç kez başvurduğunu ve semptomatik tedavi verildiğini, şikayetlerinin bu tedavilerle
geçmediğini belirtti.
Yapılan biomikroskopik muayenede bilateral ön segment ve fundus doğal, görmeler bilateral
tam, göz içi basınçları sağda 14 mmhg, solda 16 mmhg idi. Otorefraksiyon değerleri sağ
gözde -0.25,-0.50x160 derece, sol gözde -0.25,-0.25x95 derece idi.
İnspeksiyonda ve palpasyonda sol göz ve göz eklerinin muayenesi tabi idi. İnspeksiyonda sağ
alt göz kapağı hafif ödemli ve kızarık, palpasyonda sağ alt göz kapağı santralinde ele gelen
0.5x0.5 cm büyüklüğünde sınırları düzenli, fiks, sert, yabancı cisim hissiyatı veren kitle
mevcut idi. Sağ alt göz kapağında minimal ısı artışı mevcut idi.
Hastanın hikayesi derinleştirildiğinde yaklaşık bir yıl önce gittiği bir düğünde, havaya ateş
açıldığı ve sağ alt göz kapağından bir miktar kan geldiği ama bunu o zaman önemsemediğini
belirtti.
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Hastanın çekilen iki yönlü orbital bilgisayarlı tomografisi (BT) radyoloji ana bilim dalı
tarafından “sağ bulbus oküli anterior düzeyinde milimetrik boyutlu metalik dansite (yabancı
cisim) izlenmektedir.” şeklinde raporlandı.
Yabancı cismin eksizyonu amacıyla operasyon planlandı. Lokal anestezi altında uygun
boyama ve steril örtmeden sonra yabancı cismin üzerinden vertikal kesi ile cilt ve cilt altı
geçildi. Yabancı cisme ulaşıldı ve tek parça halinde eksize edildi. Çevre dokular debride
edildi ve usulüne uygun bir şekilde cilt altı ve cilt kapatıldı. Operasyon sonrası hastanın
takiplerinde şikayetlerinin gerilediği gözlendi.

Resim 1: Sağ Göz Metalik Refle Veren Aksiyel Orbita BT kesiti

Resim 2: Sağ Göz Metalik Refle Veren Sagittal Orbita BT kesiti
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Resim 3: Yabancı cismin (merminin) intraoperatif görüntüsü

Resim 4: Eksize edilen yabancı cisim (mermi)
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TARTIŞMA:
Periorbital ve orbital yabancı cisimlerin tanılarını koymak zordur. Bu cisimlerin tanısında birinci
basamak şüphedir. Hastadan dikkatli bir anamnez alınmalı, hastaya detaylı bir fizik muayene
yapılmalıdır.
Fark edilmeyen yabancı cisimlere sıklıkla üst ve alt ekstremitelerde rastlanır. [4,5] Bizim
vakamızda ise yabancı cismin lokalizasyonunun alt göz kapağı olması nadir rastlanan bir
durumdur.
Akut orbita travmalarında bilgisayarlı tomografi ile değerlendirme tanı ve tedavi planlama
açısından büyük rol oynamaktadır. BT görüntülerinin dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi ve
raporlanması klinik değerlendirmede, hasta yönetiminde [6] ve medikolegal açıdan oldukça
önemlidir.
KAYNAKLAR:
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occult fragments with ultrasound. Emerg Radiol 2004; 10:337–339.
5. Boyse TD, Fessell DP, Jacobson JA, et al. US of soft-tissue foreign bodies and associated
complications with surgical correlation. Radiographics 2001; 21:1251–1256.
6. Huey-Jen Lee, Mohammed Jilani, Larry Frohman, Stephen Baker, CT of orbital trauma,
Emergency Radiology volume 10, pages168–172 (2004)

www.artuklukongresi.org

151

Mardin, TURKEY

7th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

MUHAFAZANIN FINDIĞIN YAĞ ASİTLERİ BİLEŞİMİ ÜZERİNE ETKİSİ
Doç. Dr. Ali TURAN
Giresun Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüsekokulu, Bitkisel ve Hayvansal Üretim
Bölümü, Fındık Eksperliği Programı
Orcid id: 0000-0002-2961-6605
ÖZET
Fındık, besin içeriği son derce zengin olan sert kabuklu meyve türlerinden birisidir. Özellikle
kalp damar ve kolesterol gibi hastalıklara çok faydalı olduğu bilinmektedir. Bu faydayı
sağlayan zengin doymamış yağ asitleri içeriğidir. Türkiye’de fındık fiyat istikrarı sağlanana
kadar ortalama bir yıl adi depo şartlarında muhafaza edilmektedir. Bu şartlarda genel olarak
fındıkların bozulmadan sezonu tamamladıkları değerlendirilmektedir. Ancak bu düşünceyi
destekleyecek çok az sayıda çalışma bulunmaktadır.
Bu çalışma, adi depo şartlarında 12 ay muhafaza edilen (~25℃ sıcaklık ve ~%80 nispi nem
değeri) Tombul, Palaz ve Çakıldak çeşitlerinin yağ asitleri bileşiminde olan değişiklikleri
belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Çalışmada muhafaza süresinin palmitik (C16:0), stearik
(C18:0), oleik (C18:1), linoleik (C18:2), linolenik asit (C18:3), doymuş (SFA), tekli
doymamış (MUFA) ve çoklu doymamış (PUFA) yağ asitleri üzerine etkisi önemli
bulunmuştur (P˂0.001). Muhafaza süresince Tombul çeşidinde SFA %6.11-6.30, MUFA
%83.33-84.25, PUFA %9.58-10.18; Palaz çeşidinde SFA %6.40-6.52, MUFA %82.41-82.55,
PUFA %10.96-11.07 ve Çakıldak çeşidinde SFA %5.88-6.14, MUFA %82.82-83.32, PUFA
%10.79-11.26 arasında değişkenlik göstermiştir.
En yüksek MUFA (%84.33) Tombul çeşidinde, en düşük MUFA ve en yüksek SFA Palaz
çeşidinde kaydedilmiştir. Ayrıca muhafaza süresince küçük dalgalanmalarla birlikte MUFA
genel olarak azalırken, PUFA’da artış gözlenmiştir. Bu dalgalanmalar çoğunlukla çeşit
karışımı ve/veya klonal farklılıktan kaynaklanmış olabilir.
Sonuç olarak, elde edilen bu verilerden Tombul çeşidinin doymamış yağ asitleri bakımından
Palaz ve Çakıldak çeşidine göre daha çok öne çıktığı ve ayrıca, doymamış yağ asitleri bileşimi
daha düşük olan bu iki çeşidin ise raf ömrünün daha uzun olduğu söylenebilir. Çünkü
doymamış yağ asitleri yüksek olan çeşitlerin oksidasyona karşı daha duyarlı olduğu genel
olarak kabul edilmektedir. Bu yüzden tüm çeşitler için muhafaza süresi hakkında genelleme
yapmak uygun olmayabilir.
Anahtar Kelimeler: Çakıldak, Doymamış yağ asitleri, fındık, muhafaza süresi, Tombul

EFFECT OF STORAGE CONDITION ON FATTY ACIDS PROFILES OF
HAZELNUT
ABSTRACT
Hazelnut is one of the nut species which is extremely rich in nutrient content. It is especially
known to be very useful for diseases such as cardiovascular diseases and cholesterol. It is the
rich content of unsaturated fatty acids profiles that provides this benefit. In Turkey, hazelnuts
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are generally stored under room conditions for an average of one year until price stability is
achieved. In these conditions, it is generally considered that hazelnuts complete the hazelnut
season without deterioration. But, there are few studies to support this idea.
This work was carried out to determine the changes in the fatty acid composition of Tombul,
Palaz and Çakıldak cv. stored for 12 months under room conditions (~25℃ temperature and
~80% relative humidity). In the study, the effect of storage time on palmitic (C16:0), stearic
(C18:0), oleic (C18:1), linoleic (C18:2), linolenic acid (C18:3), saturated (SFA),
monounsaturated (MUFA), and polyunsaturated (PUFA) fatty acids was found to be
significant (P˂0.001). During storage, Tombul cv. varied for SFA 6.11-6.30%, MUFA 83.3384.25%, PUFA 9.58-10.18%; Palaz cv, varied between 6.40-6.52% for SFA, MUFA 82.4182.55%, PUFA 10.96-11.07%, and Çakıldak varied for SFA 5.88%-6.14%, MUFA 82.8283.32%, and PUFA 10.79%-11.26%.
The highest MUFA (84.33%) was recorded for Tombul cv, the lowest MUFA and highest
SFA for Palaz cv. Moreover, with small fluctuations during storage, MUFA generally
decreased, while PUFA increased. These differences may be commonlly due to cv mix and/or
clonal difference.
Consequently, from these data, it can be said that the Tombul cv stands out more in terms of
unsaturated fatty acids than the Palaz and Çakıldak cv, and also, the shelf life of these two cv,
which have a lower content of unsaturated fatty acids, is longer than the one. Because it is
generally accepted that cv with high unsaturated fatty acids profiles are more susceptible to
oxidation. Therefore, it may not be appropriate to generalize about the storage period for all
cultivars.
Keywords: Çakıldak, Unsaturated Fatty Acids, Hazelnut, Tombul
1. GİRİŞ
Fındık, tadı ve aroması nedeniyle çikolata ve şekerleme endüstrisinde bir bileşen olarak çok
popülerdir. Aynı zamanda fındık karbonhidrat, protein ve yağ gibi major bileşenler
bakımından da çok zengindir. Oldukça yüksek yağ içeriği nedeniyle fındık yemeklik yağ
üretiminde de kullanılabilir (Durmaz ve Gökmen, 2019). Özellikle düşük kalite olarak kabul
edilen, uzun süre adi depo şarlarında muhafaza edilmiş ve bozulmaya yüz tutmuş fındıklar bu
amaçla değerlendirilmektedir ve Türkiye'de yemeklik yağ üretimi amacıyla fındık işleyen
birçok işletme bulunmaktadır (Alaşalvar ve ark., 2003). Örneğin, Altaş Yağ Sanayi AŞ,
Fiskobirlik ve TMO başta olmak büyük kamu kurum ve kuruluşlarının da bu sektörün içinde
olduğu bilinmektedir.
Diğer yandan fındıklar, makro besinler, mikro besinler, yağda çözünen biyoaktifler, lif, folat
gibi suda çözünür vitaminler, sodyum olmayan mineraller ve fenolikler dahil olmak üzere bir
dizi sağlığı teşvik eden bileşik içerir. Bunlara ilave olarak sert kabuklu meyveler, temel besin
maddelerinin zengin kaynaklarıdır ve yüksek oranda yağ asitleri bileşenleri içerirler
(Alaşalvar ve ark., 2020a).
Fındık yağları biyoaktif bileşenler bakımından iyi bir kaynak olduklarından, bu yağların
fonksiyonel özelliklerine ilgi giderek artmaktadır. Bunların insan beslenmesine ilave
edilmesinin altında kısmen bu bileşenler bulunmaktadır. Tekli ve çoklu doymamış yağ
asitleri, tokoller (tokoferoller ve tokotrienoller), sfingolipitler, karotenoidler, klorofiller ve
alkil fenoller gibi farklı yağda çözünen biyoaktivler, bu sert kabuklu meyvelerin yağlarında,
farklı ölçüde de olsa genel olarak bulunmaktadırlar (Alaşalvar ve ark., 2020b).
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Katı ve sıvı yağlar, özellikle yüksek düzeyde doymamış yağ asitleri içerenler, her şeyden önce
şiddetli ısıl işlemlerden sonra tehlikeli ikincil ürünlerin oluşumu ile oksidasyon
reaksiyonlarına girebilir. İşleme ve depolama sırasında yağ oksidatif stabilitesini arttırmak
için ışık, oksijen ve yüksek sıcaklıklardan kaçınmak, biyoaktif bileşik içeriğini arttırmak için
yağ ekstraksiyon koşullarını değiştirmek ve antioksidan bileşikler eklemek dahil olmak üzere
birçok strateji kullanılabilir (Blasi ve Cossignani, 2020). Çünkü yüksek oranda doymamış yağ
asitleri kolay oksidasyona uğramaktadırlar. Özellikle Ülkemizde fındıklar hasat sonrasında
fiyat stabilitesi sağlanana kadar genellikle muhafaza edilirler. Bu süre genel olarak 12 ay, bazı
durumlarda uzayarak 18, hatta 24 aya kadar uzayabilmektedir.
Muhafaza süresince yağ asitleri bileşimi ile alakalı olarak bazı çalışmalar yürütülmüştür
(Turan, 2018a; Turan, 2019). Bu çalışmalar genel olarak tek çeşitten oluşmaktadır. Ekonomik
değeri olan çeşitlerin muhafaza süresince değişiminin karşılaştırıldığı çalışma son derece
sınırlıdır (Turan, 2017). Fındık piyasasında Tombul çeşidi diğer çeşitlere oranla biraz daha
yüksek fiyatla değer bulur ve raf ömrünün kısa olduğu genel olarak değerlendirilir. Hatta
fındık alımı yapan manavların erken bozulduğu için Tombul çeşidinin muhafaza etmek
istemedikleri genel olarak bilinmektedir. Bu yüzden de Çakıldak çeşidinin erken
bozulmadığını söylerler ve bazı dönemlerde biraz daha yüksek fiyat verdikleri de
görülmüştür. Bu nedenle de Ordu ve Giresun arasında en kaliteli çeşit mukayesesi yapılarak
tartışma konusu haline bazı dönemlerde gelmektedir. Oysa ki, Tombul çeşidinin yüksek
oranda doymamış yağ aside içerdiği, bu nedenler de raf ömrünün daha kısa olduğu
bilinmektedir (Turan, 2017). Ama bu durumu erken hasat, hatalı harmanlama, hasat ve
harmanlama zamanı uygun olmayan iklim koşulları da olumsuz etkilemektedir.
Bu derleme, ekonomik değeri olan ve en çok üretimi yapılan Tombul, Palaz ve Çakıldak
çeşitlerinin 12 ay adi depo şartlarında muhafaza edilmesi neticesinde major ve toplam yağ
asitlerinde oluşan değişimi belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Çalışma sonucunda elde
edilen veriler başta bilim olmak üzere fındık sektörüne de önemli katkılar sağlayacağı
kanaatindeyim.
2. MATERYAL METOT
Bu çalışma, Turan ve İslam (2019a), Turan ve İslam (2019b) ve Turan (2019) tarafından
yürütülen çalışmalardan elde edilen yağ asitleri bileşimlerinin ortalamaları üzerinden
yürütülmüştür. Çalışma da Tombul, Palaz ve Çakıldak çeşitleri kullanılmıştır. Örnekler
kaynaklarda belirtildiği gibi 12 ay (Kaynaklarda muhafaza süresi 24 aya kadar çıkmaktadır)
adi depo şartlarında muhafaza edilmiş (~25℃ sıcaklık ve ~%80 nispi nem değeri) ve major
yağ asitleri (palmitik, stearik, oleik, linoleik ve linolenik) ile toplam yağ asitlerinin değişimi
incelenmiştir.
3. BULGULAR VE TARTIŞMA
3.1. MUHAFAZANIN MAJÖR YAĞ ASİTLERİ İÇERİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ
Muhafaza süresi başlangıcında yağ asitleri arasındaki farklılık istatistiki olarak önemli
bulunmuştur (P˂0.001). Bu major yağ asitleri toplam yağ asitlerinin Tombul %99,63,
Palaz %99.57 ve Çakıldak çeşidinde %99.65’lik kısmını oluşturmaktadır. Geriye kalan minor
yağ asitleri ise ~%0.38 civarında bir değeri oluşturmaktadır (Tablo 1). En yüksek palmitik asit
(C16:0; %4.45) Palaz çeşidinde, en düşük değer ise %3.98 ile Tombul çeşidinde
kaydedilmiştir. En yüksek stearik (C18:0; %1.96) ve oleik asit değeri (C18:1; %84.11)
Tombul çeşidinde kaydedilirken, en yüksek linoleik asit (C18:2; %10.85) değeri ise Palaz
çeşidinde görülmüştür (Tablo 1). Yağ asitleri ile alakalı olarak çok sayıda çalışma yürütülmüş
ve değerlerin birbirine yakın olduğu çalışmaların yanısıra çok farklılık olduğu da görülmüştür.
Örneğin, Köksal ve ark. (2006), Tombul çeşidinde %5.17 palmitik, %1.75 stearik, %77.8
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oleik, %14.8 linoleik ve %0.05 linolenik asit olduğunu; Palaz çeşidinde %4.87 palmitik,
%2.13 stearik, %77.6 oleik, %15.0 linoleik ve %0.08 linolenik asit olduğunu ve Çakıldak
çeşidinde ise %4.89 palmitik, %2.15 stearik, %80.7 oleik, %11.9 linoleik ve %0.06 linolenik
asit değeri olduğunu bildirmişlerdir. Cui ve ark. (2020), fındıkların %4.34 palmitik, %1.45
stearik, %84.57 oleik, %10.06 linoleik ve %0.11 linolenik asit olduğunu, yine Cui ve ark.
(2021), fındıkların %3.75 palmitik, %1.72 stearik, %69.63 oleik, %10.06 linoleik ve %0.14
linolenik asit içerdiğini bildirmişlerdir.
Son dönem yürütülen pek çok çalışmada da yağ asitleri bileşiminin bazı farklılıklara rağmen
birbirine yakın aralıklarda farklılık gösterdiği görülmüştür (Dobhal ve ark., 2018; Ji ve ark.,
2018; Özcan ve ark, 2018; Turan, 2018a; Turan, 2018b; Turan, 2019; Zhang ve ark., 2019;
Krol ve ark., 2019; Krol ve Gartner, 2020; Duman ve Özcan, 2020; Turan, 2021). Aslında bu
farklılıkların çeşit, topoğrafya, rakım, toprak yapısı, kültürel uygulamalar, erken hasat,
kurutma ve muhafaza süreçlerinden kaynaklandığı genel olarak bilinmektedir (Turan, 2018ab). Ancak çoğu zaman çeşit karışımı ve hasat sonrasında besin içeriğinin tespiti aşamasında
kullanılan kimyasallar ve süreçlerin yağlarda öngörülemeyen, tespit edilemeyen ve
açıklanamayan değişkenliklere neden olabileceği değerlendirilmektedir (Turan, 2019).
Dahası, bir çeşit içerisinde hatta bir dal üzerindeki çotanaklardaki meyvelerin arasında bile
farklılık olduğu bilinmektedir (Turan, 2017). Bunlara ilave olarak, Türk fındık çeşitlerinin
çoğunluğunda klonal varyasyon olduğu, bir ıslahçı tarafından değil de çiftçi gözlemleri
sonucunda bu çeşitlerin ortaya çıktığı, dolayısıyla tek bir klondan elde edilmediği genel olarak
kabul edilmektedir (Turan, 2007; Turan ve Beyhan, 2009). Bu yüzden yağ asitlerinde görülen
farklılıkların beklenen ve öngörülen bir durum olduğu anlaşılmaktadır.
Tablo 1. Muhafazanın (~25℃ sıcaklık ve ~%80 nispi nem değeri) C16:0, C18:0, C18:1,
C18:2 C18:3, SFA, MUFA, PUFA ve UFA/SFA yağ asitleri üzerine etkisi (Turan ve İslam,
2019a; Turan ve İslam, 2019b; Turan, 2019)
Muhafaza süresi (Ay)
Çeşit
Özellik
0
3
6
9
12
Öne
(%)
m
C16:0
3.98±0.20c 3.95±0.22c 4.27±0.47a 4.16±0.29 4.15±0.28 ***
b
b
C18:0
1.96±0.14a 1.92±0.05b 1.85±0.06c 1.82±0.04 1.81±0.04 ***
cd
d
C18:1
84.11±0.17 84.02±0.11 83.56±0.68 83.44±0.7 83.42±0.7 ***
a
a
b
1b
0b
C18:2
9.47±0.34c 9.61±0.32c 9.82±0.56b 10.07±0.5 10.09±0.6 ***
9a
1a
Tombu C18:3
0.11±0.02a 0.11±0.02a 0.10±0.01b 0.10±0.01 0.10±0.01 ***
l
b
b
bc
∑SFA
6.11±0.25b 6.04±0.24c 6.30±0.51a 6.18±0.30 6.17±0.29 ***
c
b
b
∑MUFA 84.33±0.17 84.25±0.10 83.78±0.70 83.66±0.6 83.64±0.7 ***
a
a
b
9b
0b
∑PUFA
9.58±0.35c 9.72±0.33c 9.92±0.57b 10.17±0.6 10.18±0.6 ***
0a
1a
∑UFA/S 15.40±0.66 15.59±0.67 14.96±1.25 15.22±0.8 15.24±0.7 ***
FA
ab
a
c
0b
7b
C16:0
4.45±0.39a 4.38±0.38b 4.40±0.46a 4.42±0.43 4.42±0.43 ***
Palaz
b
a
a
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1.85±0.07 1.87±0.10 ***
ab
a
C18:1
82.19±0.8 82.17±0.8 ***
3bc
4c
C18:2
10.95±0.4 10.97±0.4 ***
1a
1a
C18:3
0.11±0.01 0.11±0.01 ***
a
ab
∑SFA
6.40±0.40b 6.43±0.44a 6.50±0.42 6.52±0.43 ***
b
a
a
∑MUFA 82.55±0.72 82.64±0.73 82.55±0.78 82.43±0.8 82.41±0.8 ***
ab
a
ab
2b
4b
∑PUFA
10.96±0.46 11.02±0.29 11.02±0.40 11.07±0.4 11.07±0.4 ***
b
ab
ab
2a
2a
∑UFA/S 14.43±0.88 14.70±0.97 14.60±1.00 14.44±0.9 14.40±0.9 ***
FA
bc
a
ab
6bc
9c
C16:0
3.99±0.03c 4.03±0.08a 4.04±0.08a 4.04±0.35 4.02±0.32 ***
b
ab
b
C18:0
1.71±0.01d 1.71±0.05d 1.81±0.07c 1.94±0.20 1.95±0.23 ***
ab
a
C18:1
83.06±0.09 82.56±0.38 82.93±0.20 82.71±0.1 82.60±0.1 ***
a
c
a
6b
1bc
C18:2
10.69±0.11 11.16±0.36 10.70±0.25 10.74±0.3 10.76±0.1 ***
c
a
cb
4cb
4b
Çakıld C18:3
0.10±0.00a 0.10±0.01a 0.10±0.01a 0.09±0.02 0.09±0.01 ***
ak
b
b
∑SFA
5.88±0.03d 5.92±0.09c 6.01±0.16b 6.14±0.32 6.14±0.30 ***
a
a
∑MUFA 83.32±0.09 82.82±0.37 83.19±0.20 82.95±0.1 82.83±0.1 ***
a
bc
a
4b
2bc
∑PUFA
10.79±0.11 11.26±0.35 10.81±0.25 10.83±011 10.85±0.4 ***
c
a
bc
3bc
2b
∑UFA/S 16.01±0.06 15.89±0.08 15.65±0.42 15.30±0.2 15.30±0.8 ***
FA
a
b
c
8d
1d
C16:0; Palmitik asit, C18:0; Stearik asit, C18:1; Oleik asit, C18:2; Linoleik asit, C18:3 ve
Linolenik asit. SFA: Doymuş yağ asitleri, MUFA: Tekli doymamış yağ asitleri, PUFA:
Çoklu doymamış yağ asitleri ve UFA: Doymamış yağ asitleri. Ortalama±SD şeklinde ifade
edilmiştir. Muhafaza süreleri arasındaki farklılıklar farklı harflerle gösterilmiştir. Önem
seviyeleri; *, **, *** ve “öd” P ˂0.05, 0.01, 0.001 ve “önemli değil”
C18:0

1.85±0.11a
b
82.31±0.73
a
10.85±0.46
b
0.11±0.01a
b
6.50±0.37a

1.82±0.13b 1.83±0.10a
b
82.36±0.66 82.30±0.80
a
ab
10.92±0.29 10.91±0.40
ab
ab
0.10±0.00b 0.11±0.01a

Muhafaza süresi boyunca major yağ asitleri değişimi çeşitlere göre farklılık göstermiş ve
istatistiki olarak önemli bulunmuştur (P˂0.001). Tombul çeşidinde muhafaza süresi boyunca
küçük dalgalanmalara rağmen palmitik, stearik, oleik ve linolenik yağ asitleri azalma
gösterirken, linoleik yağ asidi artış göstermiştir (P˂0.001; Şekil 1A-E). Palaz çeşidinde ise
neredeyse tüm yağ asitlerinde muhafaza süresi boyunca azalma kaydedilmiştir. Diğer yağ
asitlerinde dalgalanma kaydedilirken linoleik asit daha kararlı bir davranış göstermiştir (Şekil
1D). Çakıldak çeşidinde ise yağ asitleri değişimi daha farklı davranış gösterdiği gözlenmiştir
(P˂0.001). Şöyle ki, stearik asit değeri küçük dalgalanmalarla beraber muhafaza süresince
genellikle artış eğilimi göstermiştir (Şekil 1B). Ancak palmitik asit değeri daha stabil davranış
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gösterirken, oleik ve linolenik asit değerinde azalma kaydedilmiştir. Linoleik asit değeri ise
muhafaza süresi başında artış, 3. aydan 6. aya kadar azalma daha sonra da stabil bir davranış
göstermiştir.
Tabi ki pek çok faktörün yağ asitleri bileşimini etkilediği genel olarak kabul edilmektedir.
Ancak çeşitler göre bu denli farklı davranışların sergilenmesi bir çeşit karışımı ya da klonal
varyasyonun olduğunun akla getirmektedir. Diğer çeşitlere göre daha çok değişkenlik
gösteren Çakıldak çeşidinde bu farklılıkların daha fazla olduğu değerlendirilmektedir. Bu
yüzden ekonomik değeri olan fındık çeşitlerinde ıslah çalışmalarının, özellikle de klon
seleksiyonu çalışmalarının bir an önce tamamlanmasında büyük yarar görülmektedir.
Başka çalışmalarda da yağ asitlerinin muhafaza süresi boyunca farklı davranış gösterdiği
görülmüştür. Örneğin, Cui ve ark. (2020)’ye göre, palmitik (%4.34-4.58), stearik (%1.451.48) ve oleik asit (%84.57-85.05) değerleri muhafaza süresince artış gösterirken, linoleik
(%10.06-7.62) ve linolenik asit (%0.11-0.06) değer azalma göstermiştir. Cui ve ark. (202)’e
göre ise majör yağ asitleri muhafaza süresince daha farklı değişim göstermiştir. Örneğin,
muhafaza süresince palmitik (%3.8-3.7), stearik (%1.8-1.7), linoleik (%10.07-6.8) ve
linolenik asit (%0.14-0.08) değerleri azalış gösterirken, oleik asit değeri (%69.63-70.18) artış
göstermiştir. Ayrıca bu çalışmalarda da muhafaza süresince küçük dalgalanmalar
kaydedilmiştir. Pek çok çalışmada yağ asitleri bileşiminin değişkenlik gösterdiği görülmüştür
(Ghirardello ve ark., 2013; Belviso ve ark., 2017, Turan, 2018a; Turan, 2019; Zhang ve ark.,
2019). Elde edilen tüm bu verilerden, gözardı edilen çeşit karışımı ve klonal varyasyon
sorunları çözülmeden muhafaza süresince yaşanan dalgalanmaların aşılmasının mümkün
olmayacağı anlaşılmaktadır.

Şekil 1. Muhafaza süresinin palmitik (C16:0, A), stearik (C18:0, B), oleik (C18:1, C), linoleik
(C18:2, D) ve linolenik asit (C18:3, E) üzerine etkisi (Turan ve İslam, 2019a; Turan ve İslam,
2019b; Turan, 2019)
3.2. MUHAFAZANIN TOPLAM YAĞ ASİTLERİ İÇERİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ
Muhafaza süresi boyunca tüm çeşitlerde toplam yağ asitleri farklılık göstermiş (Şekil 2A-D)
ve bu farklılık istatistiki olarak önemli bulunmuştur (P˂0.001; Tablo 1). 12 ay muhafaza
süresi boyunca çeşitlerin toplam yağ asitleri bakımından davranışı benzerlik göstermiştir
(Şekil 2). Doymuş yağ asitleri (SFA), tekli doymamış yağ asitleri (MUFA) ve
doymamış/doymuş ağ asitleri oranı (UFA/SFA) muhafaza süresince genellikle azalış
göstermiştir. SFA muhafaza süresinin 9 ayından sonra sert bir azalma göstermiştir (Şekil 2A).
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Oysa ki, çoklu doymamış yağ asitleri (PUFA) muhafaza süresince genel olarak artış
göstermiştir (Şekil 2C). çakıldak çeşidinde majör yağ asitlerinde olduğu burada da çok fazla
dalgalanma gözlenmiştir. Elde edilen bu verilerden Çakıldak çeşidinde çeşit karışımı ve/veya
klonal varyasyonun daha fazla olduğu söylenebilir.
Muhafaza süresinin başında en yüksek SFA Palaz (%6.50), MUFA (%84.33) Tombul, PUFA
(%10.96) Palaz ve UFA/SFA (%16.01) Çakıldak çeşidinde kaydedilmiştir. Bu özelliklere ait
en düşük değerler ise (SFA, MUFA ve PUFA; sırasıyla) Çakıldak, Palaz ve Tombul
çeşitlerinde kaydedilmiştir (P˂0.001; Tablo 1; Şekil 2A-D). Toplam yağ asitlerinde muhafaza
süresince görülen bu dalgalı değişimler başka çalışmalarda da benzer şekilde görülmüştür
(Belviso ve ark., 2017; Turan, 2018a; Turan, 2019; Cui ve ark., 2020; Cui ve ark., 2021).
Elde edilen bu verilerden, doymamış yağ asitleri değeri daha yüksek olan Tombul çeşidinin
oksidasyona karşı hassas, dolayısıyla muhafaza süresinin daha kısa olduğu anlaşılmaktadır.
Bu yüzden, Tombul çeşidinin hasat sonrası işlemlerinin diğer çeşitlere göre çok daha dikkatli
bir şekilde yürütülmesinde yarar görülmektedir. Aksi halde hasat sonrası kayıplarının artması
kaçınılmaz olacaktır. Sonuç olarak çeşitlerin muhafaza süresini ayrı ayrı değerlendirmenin
daha yararlı olacağı görülmüştür.

Şekil 2. Muhafaza süresinin doymuş (SFA, A), tekli doymamış (MUFA, B), çoklu doymamış
(PUFA, C) ve doymamış/doymuş yağ asitleri bileşimi (UFA/SFA, D) üzerine etkisi (Turan ve
İslam, 2019a; Turan ve İslam, 2019b; Turan, 2019)
4. SONUÇ
Bu çalışma, Tombul, Palaz ve Çakıldak çeşitlerinde muhafaza süresince yağ asitleri
bileşiminde görülen değişimleri inceleyen ilk çalışmalardan birisidir. Muhafaza süresi
başında, süresince ve sonunda yağ asitleri bileşiminde görülen farklılıklar çeşitlere göre
değişkenlik göstermiştir. Çalışmada en yüksek MUFA ve en düşük PUFA Tombul çeşidinde,
en düşük MUFA ve en yüksek SFA Palaz çeşidinde kaydedilmiştir. Diğer yandan en düşük
SFA değeri Çakıldak çeşidinde görülmüştür. Bu özelliklerin tamamında muhafaza süresi
boyunca küçük boyutta da olsa dalgalanma gözlenmiştir. Bu dalgalanmaların çeşit karışımı
ve/veya klonal varyasyondan kaynaklanmış olabileceği değerlendirilmektedir. O nedenle, bu
açıklanması ve değerlendirmesi zor değişimleri önleyecek çalışmaların arttırılması
gerekmektedir. Diğer yandan da adi depo şartlarında muhafaza edilen fındıklarda değişimin
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kaçınılmaz olduğu görülmüştür. Sonuç olarak, fındığın kalite özelliklerini muhafaza etmesi
için soğuk hava deposuna ihtiyaç duyulmaktadır.
KAYNAKÇA
Alasalvar, C., Shahidi, F., Ohshima, T., Wanasundara, U., Yurttas, H. C., Liyanapathirana, C.
M., Rodrigues, F. B. (2003). Turkish Tombul Hazelnut (Corylus avellana L.). 2. Lipid
characteristics and oxidative stability. Journal of Agricultural and Food Chemistry,
51(13), 3797–3805. https://doi.org/10.1021/jf021239x
Alasalvar, C., Chang, S. K., & Shahidi, F. (2020a). Nuts: Nutrients, natural antioxidants, fatsoluble bioactives, and phenolics. In C. Alasalvar, J. Salas-Salvadó, E. Ros, & J. Sabaté
(Eds.), Health benefits of nuts and dried fruits (pp. 13–57). Boca Raton, FL: CRC Press
Taylor & Francis Group.
Alaşalvar, C., Salvado, JS., Ros, E. (2020b). Bioactives and health benefits of nuts and dried
fruits. Food Chemistry, 314, 126192. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2020.126192
Belviso, S., Bell, B.D., Giacosa S., Bertolino, M., Ghirardello, D., Giordano, M., Rolle, L.,
Gerbi, V., Zeppa, G., (2017). Chemical, mechanical and sensory monitoring of hot air
and infrared roasted hazelnuts (Corylus avellana L.) during nine months of storage.
Food Chem, 217, 398–408. https://doi.org/10.1016/.2016.08.103
Blasi, F., Cossignani, L. (2020). An overview of natural extracts with antioxidant activity for
the ımprovement of the oxidative stability and shelf life of edible oils. Processes, 8, 956.
https://doi.org/10.3390/pr8080956
Cui, N., Wang, G., Ma, Q., Zhao, T., Li, R., Liang, L. (2020). Effect of cold-pressed on fatty
acid profile, bioactive compounds and oil oxidation of hazelnut during oxidation
process.
LWT-Food
Science
and
Technology,
140,
110834.
https://doi.org/10.1016/j.lwt.2020.110834
Cui, N., Wang, G., Ma, Q., Zhao, T., Han, Z., Yang, Z., Liang, L. (2021). Evolution of lipid
characteristics and minor compounds in hazelnut oil based on partial least squares
regression during accelerated oxidation process. LWT-Food Science and Technology,
150, 112025. https://doi.org/10.1016/j.lwt.2021.112025
Dobhal, K., Singh, N., Semwal, A., Negi, A. (2018). A brief review on: Hazelnuts.
International Journal of Recent Scientific Research Research, 9, 1, 23680-23684.
http://dx.doi.org/10.24327/ijrsr.2018.0901.1515
Duman, E., Özcan, M.M. (2020). The influence of industrial refining stages on the physicochemical properties, fatty acid composition and sterol contents in hazelnut oil. J Food
Sci Technol, 57(7), 2501–2506. https://doi.org/10.1007/s13197-020-04285-w
Durmaz, G., Gökmen, V. (2019). Effect of refining on bioactive composition and oxidative
stability of hazelnut oil. Food Research International, 116, 586–591.
https://doi.org/10.1016/j.foodres.2018.08.077
Ghirardello, D., Contessa, C., Valentini, N., Zeppa, G., Rolle, R., Gerbi, V., Botta, R. (2013)
Effect of storage condition on chemical and physical characteristics of hazelnut
(Corylus
avellana
L.).
Postharvest
Biol
Technol,
81,
37–43.
https://doi.org/10.1016/.2013.02.014
Ji, J., Ge, Z., Feng, Y., wang, X. (2018). Lipid Characterization of Chinese Wild Hazelnuts
(Corylus
mandshurica
Maxim.).
Journal
of
Oleo
Science,
1-8.
http://dx.doi.org/10.5650/jos.ess18132

www.artuklukongresi.org

159

Mardin, TURKEY

7th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

Köksal, A.İ., Artik, N., Şimşek, A., Güneş, N. (2006). Nutrient composition of hazelnut
(Corylus avellana L.) varieties cultivated in Turkey. Food Chemistry, 99, 509–515.
https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2005.08.013
Krol, K., Gartner, M., Piotrowska, A. (2019). Morphological traits, kernel composition and
sensory evaluation of hazelnut (Corylus avellana L.) cultivars grown in Poland.
Agronomy, 9, 703. http://dx.doi.org/:10.3390/agronomy9110703
Krol, K., Gartner, M. (2020).Morphological traits and chemical composition of hazelnut from
different
geographical
origins:
A
review.
Agriculture,
10,
375.
https://doi.org/10.3390/agriculture10090375
Özcan, M.M., Juhaimi, F.A., uslu, N. (2018).The effect of heat treatment on phenolic
compounds and fatty acid composition of Brazilian nut and hazelnut. J Food Sci
Technol, 55, (1), 376–380. https://doi.org/10.1007/s13197-017-2947-3
Turan, A. (2007). Giresun ili Bulancak ilçesi Tombul fındık klon seleksiyonu. Yüksek Lisans
Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Samsun.
Turan, A., Beyhan, N. (2009). Investigation of the pomological characteristics of selected
Tombul hazelnut clones in the Bulancak area of Giresun province. Seventh International
Congress on Hazelnut, Book of Proceeding (61–66), 23–27 June, Viterbo, Italy.
Turan, A. (2017). Fındıkta kurutma yöntemlerinin meyve kalitesi ve muhafazası üzerine
etkileri. Doktora Tezi, Ordu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Giresun.
Turan, A. (2018a). Effect of drying methods on fatty acid profile and oil oxidation of hazelnut
oil during storage. European Food Research and Technology, 12, 2181–2190.
Turan, A. (2018b). Effect of drying methods on nut quality of hazelnuts (Corylus avellana L.).
Journal of Food Science and Technology, 11, 4554–4565.
Turan, A., İslam, A. (2019a). Tombul fındık çeşidinde yağ oksidasyonunu azaltacak kurutma
yönteminin belirlenmesi. GIDA,44 (4), 563-575.
Turan, A., İslam, A. (2019b). Hasat sonrası işlemlerin palaz fındık çeşidinin kimyasal
özellikleri üzerine etkisi. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9(3), 14071416.
Turan, A. (2019). Effect of drying on the chemical composition of Çakıldak (cv) hazelnuts
during storage. Grasas y Aceites, 70(1): e296.
Turan, A. (2021). Effect of the damages caused by the green shield bug (Palomena prasina
L.) on the qualitative traits of hazelnuts. Grasas Aceites 72 (1), e391.
Zhang, Z., Lyu, C., Meng, X., Dong, W., Guo, H.,Chunmin Su, C., Zhang, X. (2019). Effect
of storage condition on oil oxidation of flat-European hybrid hazelnut. Journal of Oleo
Science, 1-12. http://dx.doi.org/10.5650/jos.ess19120

www.artuklukongresi.org

160

Mardin, TURKEY

7th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE
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THE SECOND PLANE PROBLEM OF ASYMMETRIC LAYER
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Bou Saada, M’sila, Algerie
ABSTRACT. We consider a two-dimensional transmission problem for the second plane
problem of linear asymmetric elasticity in a domain  − coated by a thin layer + .
Our aim is to model the effect of the thin layer + on the fixed domain  − by a
mechanical impedance boundary condition. For that we use the techniques of
asymptotic expansion. We approximate the transmission problem by a
mechanical impedance problem set in the fixed domain  − and then we prove an
error estimate between the solution of the transmission problem and the solution
of the approximate impedance problem in an adequate space.
KEYWORDS AND PHRASES. Linear elasticity, micropolar body, thin layer,
impedance operator.
1. Problem Setting

We consider a family ( P ) , where  is a small positive parameter, of the second
transmission problem of the plane state of strain of asymmetric elasticity in a
domain  consisting of two bonded homogeneous and isotropic micropolar
bodies:  − and a thin layer + . Such problems model for instance wave
propagation between  − and the layer + . We restrict our consideration to the
case of elastostatics and a simple geometry. Thus we set
 =  −1,   , − =  −1,0 , + =  0,   ,

− =

 −1 ,  =

 0, + =

  .

and we consider the following transmission problem ( P  ) (see [1], [5], [7]):
(A) Data: f − = (f −1 ,f −2 ) and g − are the body moments and the body forces,
respectively.
(B) Unknowns:  = (1 , 2 ) and u  are rotation vector and scalar
displacement, respectively, with the index + (resp. − ) denotes the
restriction on + (resp. on  − )
(C) The constitutive relations: The couple-stress tensor   ji is given by the
linear law:

 ji = (  +   ) ji + (  −   )ij +   kk ij , i , j , k = 1,2

where   ji is the torsion-tensor defined by:

 11 = D11 ,  22 = D 22
with  ij

 12 = D12 ,  21 = D 21
is the Kronecker delta and   ,   ,  ,   and   are material

constants satisfying the inequalities:
  0, 3  + 2   0,    0,    0,    0.
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Equations in  −
(1)

D  (  ) + D  (  ) + 2 D u  − 4   = −f ,
2 −21
−
− 2 −
− −1
−1
 1 −11 −



D1 −12 (− ) + D 2 −22 (− ) − 2 − D1u − − 4 −−2 = −f −2 ,

2 
2 


( − +  − ) ( D1 u − + D 2 u − ) + 2 − (D1 −2 − D 2 −1 ) = − g − .

Equations in +
D  (  ) + D  (  ) + 2 D u  − 4   = 0,
2 +21
+
+ 2 +
+ +1
 1 +11 +



(2)
D1 +12 (+ ) + D 2 +22 (+ ) − 2 + D1u + − 4 ++2 = 0,

2 
2 


( + +  + ) ( D1 u + + D 2 u + ) + 2 + (D1 +2 − D 2 +1 ) = 0.
Boundary conditions on  −

(3)

− = 0,
 
u − = 0.


Boundary conditions on  +

(4)

 +21 (+ ) = 0,


 +22 (+ ) = 0,


( + +  + ) D2 u + = 0.

Transmission conditions on 
 −21 (− ) =  +21 (+ ),

(5)  −22 (− ) =  +22 (+ ),



(  − +  − ) D 2 u − = (  + +  + ) D 2 u + .
It is well known [6] that the transmission problem ( P  ) has a unique solution in
the space W defined by:

When  is small enough the numerical solution of the transmission problem
( P  ) is usually very difficult to calculate. In fact the small thickness of the thin
layer + generates difficulties in the meshing as  goes to 0 . So our aim is to
model
the

effect of the thin layer + on the fixed domain  − by an approximate
impedance boundary condition on  , to bring back the transmission problem
( P  ) to an equivalent boundary limit problem set in the fixed domain  − , i.e. we
replace the system of equations in + , the transmission conditions on  and the

boundary conditions on  + by an approximate impedance boundary condition
on  , which will be established by a method based on techniques of asymptotic
expansion with scaling.
2. Formal definition of the impedance
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The parameter  is supposed to be small enough, we will approach the
transmission problem ( P  ) set in  by a problem set in the fixed domain  − .
For that we solve the following limit problem:

In an adequate space, the problem ( P+  ) has a unique solution (+ ,u + ) . Then we
define the impedance operator T  as the following:

  +21 (+ ) 




T  (  ,  ) :=   +22 (+ ) 


 ( + +  + ) D 2 u +  


from the transmission conditions (5), it follows that
  −21 (− ) 



  −22 (− ) 
 = T  (−  ,u −  )


 ( − +  − ) D2 u −  



and the transmission problem ( P ) is then equivalent to the following
impedance problem set in  − :

The impedance operator T  describes exactly the effect of the thin layer + on
the fixed domain  − . Since the exact impedance operator T  can not be
calculated, we will just prove that it can be approximated by T * with:

 4 + (  + + + ) 2 

D1  1 − 4 + 1


  + + 2 +



4 
T * (  ,  ) =   + + D12 2 − 2 + D1  − 4 + 2 
 + +  +



4 + +
2 
D1 2
 (  + +  + ) D1  +

 + + +





The solution (− ,u − ) of ( P ) in  − is then approximated by the solution (−* ,u −* )
of the following approximate impedance problem:
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and we state and prove the following result:
3. Main result
Using the techniques of asymptotic expansion, we prove the following result:
Theorem. The problem ( P−* ) has a unique solution in the space

and the following error estimate holds:
− − −*  1 2 + u − − u −*
 H ( − ) 

H 1 ( − )

 C  2,

where C  0 is a constant depending only on f − , g − and the elasticity
coefficients.REFERENCES
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ABSTRACT
Cities in the world have undoubtedly been experiencing unprecedented populations in the last
two decades. The territorial expansion of cities along with population growth is no doubt,
facilitated by an improved economy and other infrastructural facilities, including transportation
infrastructure. However, improved lifestyle and socio-economic status provided by cities have
brought about sudden distortions to the use of active transportation in many developing
countries including, Nigeria. With numerous challenges associated with urbanization and
population becoming glaring and impactful, livability dilemma in many cities most especially,
in developing countries becomes more apparent. Retracing this step led to the livability
assessment of global cities and it is regrettable that many African cities, most especially, Lagos
are performed below average on the global livability index in the last one or two decades. This
situation is an attestation to the poor performance of Lagos on many livability indicators
including infrastructure and accessibility to other basic and non-basic services. Importantly,
active transportation being the major component of urban infrastructure and mechanism to
access essential and non-essential services becomes indispensable when examining the
livability status of cities. As a result, this study examines the city livability and active
transportation in the Lagos metropolis to improve the overall accessibility and modal choice of
residents.
Keywords: City, livability, active transportation, modal choice, and Lagos
1. Introduction
Cities in the world have undoubtedly been experiencing unprecedented populations in
the last two decades. As centers of economic, social, cultural, and intellectual activities, cities
result from the drift of the population from rural to urban centers of which these congregations
have caused their expansion territorially and socio-economically. Accordingly, World Bank
(2002) attributed the existence of cities to economies of agglomerations associated with
industrial and trade activities. Most importantly, the territorial expansion of cities along with
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population growth is no doubt, facilitated by an improved economy and other infrastructural
facilities, including transportation infrastructure.
The world’s population is urbanizing from the past centuries with the pace and scope
increasing astronomically in recent decades (UN Habitat, 2012 and Mayor, 2013). Also, the
demand for mobility and infrastructure has equally been increasing together with an increase in
wealth. As a result, the development of a safe, responsive, functional, affordable, comfortable,
well-coordinated, and integrated transportation system is very vital economically, politically,
physically, and socially for any meaningful development in any given society including
developed and developing ones. In this regard, better mobility and accessibility are possibly
related to higher levels of livability, while the presence of alternative mobility options that
allowed individuals to choose a mode of transportation that met their particular needs was found
to be a positive stimulus for increasing the level of the livability of a community (Federman,
2018).
Transportation Infrastructure is the cornerstone of civilization (Ogunsesan, 2015 and
Izuwah, 2017), and the need for transportation infrastructure is a derived one as it depends on
the demand for the goods and services whose production is made possible by its existence. With
numerous challenges associated with urbanization and population becoming glaring and
impactful, livability dilemmas and mobility constraints have become more apparent in many
developing cities. Regrettably, improved lifestyle and socio-economic status provided by cities
have equally brought about sudden distortions to the use of active transportation in many
developing countries including, Nigeria. Specifically, Lagos the economic and commercial
capital of Nigeria is blessed to have all modes of transportation in which road transportation
dominates the modal choice accounting for over 95% of the uses (Badejo, 2020). In addition,
the city is characterized by about 224 vehicles per kilometer of traffic density, while the number
of people per square kilometer of population density in the city of Lagos is 18,150 (Badejo,
2014). Also, Lagos metropolis accounts for over 75% of the Lagos population and socioeconomic and industrial activities remained the activities hub of the state and the nation at large.
Supporting this notion, Fasola (2008) opines that an average of six million people who move
around the Lagos State daily relies on on-road transportation. However, high rate of
motorization, increased traffic congestion, environmental degradation, urban sprawl and other
counterproductive nature of transportation externalities are among the extreme mobility
characteristics of Lagos that bring to the front burner, the need to reintegrate active
transportation into the mobility framework of the city. This is also in consonance with all global
efforts most especially, the Millennium Development Goals (MDGs) and Sustainable
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Development Goals (SDGs) which make provisions for ease of living and seamless commuting
of people in a safe, inclusive, comfort and convenient manner core targets to be met by 2030.
As the livability of cities addresses the relationship between people and their physical
environment, it is regrettable that many African cities most especially, Lagos are performing
below average on the global livability index in recent times; hence, the need to make cities more
inclusive, safe, and comfortable with multiple modal options underscore this study. As a result,
there is a need to retrace the ugly automobile dependency, mobility dilemma, and annihilation
of active transportation in Nigerian cities most especially, Lagos metropolis through
improvement and competitiveness in ease commuting by expanding modal option as well as to
enhance infrastructure and accessibility to basic and non-basic. Based on the foregoing, this
study examines the city livability and active transportation in the Lagos metropolis to improve
the overall accessibility and modal choice of residents in the city.
1.2

Conceptual Framework and Review of Literature

1.2.1 Concept of Livable City
The concept of a livable city has been a recurring phenomenon in contemporary human
settlements.it denotes the process of ensuring improved quality of life and general well-being
of a population through planning for better places of residence. According to Harrison,
McNally, Rooney, Santalucia, Raulerson, Lim-Yap, Mann, & Burden (2010), the concept
includes the use of criteria that include environmental quality, crime and safety, education and
health provision, accessibility, and mobility among others to explain the extent of the livability
of human settlement in recent times. The concept was advanced by the 'Garden Cities of
Tomorrow' propounded by Ebenezer Howard as a response to problems relating to
organizations, health, and transportation in London around 1840 (Gossop, 2006; Vernet &
Coste, 2017). In this regard, livability is seen as the ability of residents to live and not die from
congestion, smog, tuberculosis, and other infections.
The concept of a livable city, however, re-appeared in the 1950s as a powerful linguistic
tool in Vancouver (Ley, 1990) and subsequently presented under the title of ‘Livable Streets’
by Donald Appleyard in 1981 who brought livability to planners and urban designers
particularly as it related to streetscapes and transportation (Abad & Farahnaki, 2017), while
Litman (2018) referred it to be a subset of sustainability objectives that directly affect
community members. Therefore, livability is not conceived as a way to describe tactics that
local governments and regional planning organizations use to achieve the kind of sustainability
goals and intervention efforts to promote the health and well-being of the population. As a
result, many cities and municipal authorities have adopted livability agenda in many parts of
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developing countries of the world as attested by the good performance displayed by cities such
as Vancouver, Melbourne, and Vienna, while Lagos as a typical Nigerian city is performing far
below average in the global ranking of livable cities. As a result, there is a need to examine and
reappraise the livability perception of Lagos by residents as a strategy to set the city in a proper
setting for subsequently improved performance among the comity of global cities. With this,
this study is examining the relationship between the city livability of Lagos and active
transportation in ensuring ease of accessibility to basic and non-basic activities in Lagos
metropolis, Nigeria.
1.2.2 Review of Literature
The livability of cities has been gaining momentum among scholars, policymakers,
government, development agencies, and non-governmental organizations in recent times. This
is in a bid to improve the living condition and overall wellbeing of the people as well as make
human settlements better for habitation. First and foremost, cities are facing increasing
environmental pressures and infrastructure needs which question their extent of conducive for
living in recent times. This is in addition to ever-increasing growing demands from residents,
investors, and visitors to deliver a better quality of life and services at an affordable cost.
According to Rajsman, Horvert, and Rajsman (2013), the question of optimal functioning,
sustainable growth, and quality of urban life is now more important than ever as the city traffic
system has a crucial role to play in it. Precisely, the interpretation of livability varies with time
and place as it shares terms like the quality of life, well-being and life satisfaction, etc., and also
remained one of the critical emerging issues in the developing countries due to low standard of
life in metropolitan cities (Pandey, Garg, and Bharat, 2014).
Livability according to Amare (2014), livability is one of the most critical aspects of the
21st-century city and the term is interchangeably used with quality of living which involves the
city's infrastructure makes people feel natural, comfortable and secured in the city. With this,
livability is seen as a measure of objective quality of life and generally encompasses elements
of a home, neighborhood, and metropolitan area that contribute to safety, economic
opportunities and welfare, health, convenience, mobility, and recreation. Also, Stuve (2018)
states that sustainability and livability have increasingly been used by planners and
policymakers as a principle in urban planning and place making for a long time. As such,
livability is the state of living environment that must offer an acceptable quality of life to the
inhabitants of a particular locale, city, or region (Pandey, Garg, and Bharat, 2014). Therefore,
livability includes an array of different issues that are underpinned by a common set of guiding
principles such as accessibility, equity, empowerment, and participation that give substance to
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the concepts of livability (Timmer and Seymoar, 2004). Therefore, the quality of life
experienced by residents and visitors in a city is tied to their ability to access transportation
infrastructure for routine and non-routine engagements. Undoubtedly, the transportation system
has been a major influence on the changing lifestyle and its various dimensions across socioeconomic, cultural, and psychological parameters that are now driving the change in livability
at an increased pace. Therefore, a livable city is a city for all people that are not only attractive
but worthwhile and safe for people of different ages and socio-economic characteristics.
Therefore, livability is the sum of the factors such as built and natural environments, economic
prosperity, social stability and equity, educational opportunity, and cultural, entertainment, and
recreation opportunities that add up to a community's quality of life. It embraces a range of
long-term efforts by increasing environmental sustainability, increasing densities and land use
mix, and improving transport (Aulia, 2016). In this regard, a livable city is important for
businesses and city governments due to its ability to attract good workers and businesses since
business activity is the key to city development (EIU, 2011 and Akanmu, 2021).
The persistent frictions between pedestrians and motorists are arousing interest in the
need to make cities livable, healthy, and environmentally friendly through the promotion of
active transportation denoted by pedestrianization and cycling. For instance, Kost, Mwaura,
Janiand Van Eyken (2018) opined that road traffic accidents are a major cause of deaths and
disabilities mostly in developing countries as the African region had 26.6 deaths per 100,000
populations which is the highest amongst all regions. Likewise, Thomas, Ryus, Semler, Thirsk,
Krizek, and Zegeer (2015) report that more than 4,700 pedestrians and 720 bicyclists were
killed, while 125,000 pedestrians and cyclists were injured as a result of collisions with motor
vehicles on United States of America streets and highways in 2012. As a result, the United
Nations (UN, 2015) has been in the vanguard of efforts to make human settlements inclusive,
safe, resilient, and sustainable. Accordingly, Target 2 of the Gaol 11 to be met by Agenda 2030
includes the provision of access to safe, affordable, accessible, and sustainable transport
systems for all, improving road safety, notably by expanding public transportation. This implies
making a city livable is not only for the present inhabitants but also for the generations unborn
with special attention to the needs of those in vulnerable situations such as the aged, women,
children, and persons with disabilities.
As a major ingredient to a livable city, however, active transportation denoting by
walking and cycling are in the vanguard of renewed call to make cities livable globally. Cycling,
according to Susan, Bert, and Maarten (2014) is a mode of transportation with many advantages
for both cyclists and society that include low-cost, low-polluting, and health improving ways
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to travel. In this regard, Vassi and Vlastos (2014) observed that cycling remained a fast-growing
component of European cities’ mobility planning schemes with extensive re-introduction and
significant potential for further growth considering its strategic importance for sustainable
development. Hence, there is a growing number of cities throughout the world are
implementing policies to promote cycling in recent times.
1.3

Materials and Methods

1.3.1 Study Area-Nigeria
Lagos is located in the South-western part of Nigeria, comprising an area of 3,577
square kilometres and is bounded in the North and East by Ogun State, in the West by the
Republic of Benin, and in the South by the Atlantic Ocean as well as stretches for about 180
kilometres along the coast of the Atlantic Ocean (Figure 1 & Figure 2). Importantly, Lagos
Metropolis cuts across both Lagos Island and Mainland but consisted of sixteen (16) Local
Government areas which include Agege, Alimosho, Ifako-Ijaye, Ikeja, Kosofe, Mushin,
Oshodi-Isolo, Shomolu, Apapa, Eti-Osa, Lagos Island, Lagos Mainland, Surulere, AjeromiIfelodun, Amuwo-Odofin, and Ojo. Transportation facilities in the Lagos metropolitan consist
of land (road, rail, and pipeline), water (ocean and inland waterways), and air modes.
The distinctive and functional characteristics of the transportation situation in Lagos
are given by Adediran (2015) who opines that Lagos has about 1.2million registered vehicles
and an estimated 224 vehicles per kilometre of road space. Also, Iyiola (2004) observes that
the estimates of urban transportation demand in metropolitan Lagos in 1990 ranged from 7 to
10 million passenger trips per day in which road transport accounts for over 95 percent. The
remaining 5 percent is shared between the rail and ferry transport system which are on the
decline to date. The highways are congested due, in part to the geography of the city, as well as
to its explosive population growth.
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Figure 1: Lagos State in Nigeria Context
Source: Salau (2014)

3.2

Figure 2: Lagos State showing Local Government Areas
Source: LAMATA (2008)
Methodology
The methods of data collection for this study consist of the administration of

questionnaires, visitations, and physical examination of active transportation infrastructure in
the study area. The 2006 national population census results for the study area is 7,937,932
people were projected to be 12,849,132 in 2020 at a 3.5% growth rate. Also, 0.0001% of the
sample size (1,284) of the projected population was selected. This is justified given the
recommendation of Bruton (1985) who stated that when the population under study is below
5,000 and over 1 million, the sample size should follow between 10% and 1% (or less). The
assertion is locally supported in various studies including that of Oyesiku and Odugbemi (2000)
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who equally opine that when a population is too large and the resources are too limited, a
smaller sample frame/size is perhaps the best option to be adopted. As a result, the sampling
procedures used to consist of probability (multi-stage sampling comprising of stratified and
random sampling techniques for the residents. However, only 1264 questionnaires were
returned for analysis, and the results of the analysis were presented descriptively using
statistical frequencies and mean weighted values.
Specifically, the mean weighted values involved the rating on a predefined scale in
which the significance of each factor as well as their corresponding weighted value with highest
weighted means is ranked on a scale with varying gradations using 4 or 5 points Liker’s scale.
For instance, the 4 point has gradation values consisting of Never, N=1; Rarely, R=2;
Sometimes, S=3; and Always, A= 4 and as applicable to related questions/data. The index for
each variable was arrived at by dividing the Summation of Weight Value (SWV) by the total
number of responses accordingly. According to Akanmu, Salisu, Fasina, Sanni, Olatunji &
Faleti (2020), the SWV for each of the variables was obtained through the addition of the
product of the number of responses to each aspect and the respective weight value attached to
each rating. This is expressed mathematically as thus: SWV = ∑4l=1 𝑋𝑖 𝑌𝑖
Where:
SWV = Summation of Weight Value,
𝑋𝑖 = number of respondents to rating 𝑖
Y𝑖 = the weight assigned a value (𝑖= 1, 2, 3, 4). Therefore, the higher the RMI, the higher the
level of effectiveness for the variable under consideration is and this is expressed quantitatively
as;
SWV

RMI = ∑4

i=1

𝑖= 𝑋

= WM …………………………………………… equation 1
𝑖

Also, regression analysis was used to test the formulated hypothesis that the decision to
walk and the cycle is not a function of the availability and condition of supporting facilities.
1.4.

Results and Discussion

1.4.1 Spatial location and ownership of active mode of transportation
The results of the analysis of data on spatial location and ownership of active mode of
transportation presented in Table 1 showed that the spatial location of working places is not
alien to the human pattern of agglomeration. Residents have to cover the spatial distance to
their various places of work which is a major component of intra-urban trip makings.
Specifically, the spatial location of the workplace of residents comprises of within residential
zones (26.2%), within the neighbourhood (24.4%), zone of transition (11.6%), Central Business
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District (CBD) (23.2%), and urban fringe (10.2%) and others (outside the state) which accounts
for 4.4%. Interestingly, modal ownership of vehicle of respondents showed that close to threequarters has no personal car (62.9%), while those who own a motorcycle and car account for
12.2% and 12.0% respectively, while van/SUV has 4.1% and the remaining 1.5% has a bicycle.
Unfortunately, this is an attestation to poor patronage of active modes of transportation and its
dwindling interest.
Table 1: Spatial location of workplace and Active transportation ownership
The spatial location of the workplace
Modal vehicle ownership
Variables
Frequency
Percent Variable
Frequency Percent
Within residential zones
314
26.2
None
755
62.9
Within neighbourhood
293
24.4
Bicycle
18
1.5
Zone of transition
139
11.6
Tricycle
88
7.3
City CBD
279
23.2
Motorcycle 146
12.2
Urban fringe
122
10.2
Car
144
12.0
Others
53
4.4
Van/Suv
49
4.1
Source: Authors’ Field survey, June 2021
The active transport aiding facilities being accustomed to in the cities are assessed
simultaneously by residents in which the assessment was done on 4 points Liker's scale that
has gradation values consisting of Never, N=1; Rarely, R= 2; Sometimes, S=3; and Always,
A= 4 as defined in equation 1. This produces a mean index of 2.0514 for the analysis as
presented in Table 2. It is observed that incidental footpath is the major active transportation
aiding facility among the variables assessed with the highest index value of 3.1875, and is
closely followed by pedestrian overpass (2.4150), roadside (2.3333), pedestrian crossing
(2.415), and sidewalk (2.1133). However, the results equally confirm the observation made
in Table 2 that conventional facilities for walking and cycling are grossly lacking in Nigerian
cities in which cycle path has never been experienced by city residents in recent time
denoting grave non-consideration of pedestrians and cyclist in the provision of basic
infrastructure that can aid active movements.
Table 2: Availability of active transportation aiding facilities
Facilities
N
R
S
A
TWV RIM
Incidental footpath
232 204 225 3164 3825 3.1875
Walkway/sidewalk
553 368 657 940 2536 2.1133
Sidewalk with trail
1013 374 0
0
1387 1.1558
Cycle path
965 304 171 104 1544 1.2867
Public spaces
689 390 102 1128 2309 1.9242
Pedestrian crossing
388 858 630 692 2568 2.1400
Pedestrian overpass
421 382 771 1324 2898 2.4150
Sit-out
289 1596 147 256 2288 1.9067
Roadside
483 480 213 1624 2800 2.3333
Source: Authors’ Field survey, June 2021

www.artuklukongresi.org

173

MIV

RK
1
5
9
8
2.0514 6
4
2
7
3

Mardin, TURKEY

7th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

1.4.2 Operational conditions of support facilities for active transportation
The available support facilities for active transportation were identified and their
operating condition assessed on a five-point Liker's scale with gradation contains Poor (P=1),
Fair (F=2), Good (G=3), and Very Good (VG=4). Based on this, the results of the analysis
shown in Table 3 produced an average relative mean index value of 2.2727. Accordingly,
residents showed diverse responses and dispositions to physical and operational conditions of
support facilities for active transportation. In this regard, crosswalks (3.2133), transit stations
(2.8042), and pedestrian overpasses (2.4492) are adjusted to be in good operating conditions
where such are available in the Lagos metropolis.
Likewise, bus bay and road medians are in a fair condition requiring minimal efforts to
put them in a better position for optimal use, while in contrast, handrails, and walkways in
conditions that fall short of expectations where such are available. Importantly, enabling
supporting facilities for active transportation are in the lowest coverage considering the huge
human population and vehicles in the Lagos metropolis.
Table 3: Conditions of support facilities for active transportation
Variables
P
F
G
VG TWV RIM
Walkway/sidewalk
971 118 99
548 17736 1.4467
Pedestrian overpass
390 416 825 1308 2939 2.4492
Crosswalk
18
710 540 2588 3856 3.2133
Road median
525 546 297 1212 2580 2.1500
Handrails
752 596 117 444 1909 1.5908
Bus bay
509 386 534 1268 2706 2.2550
Transit stations
119 564 1542 1140 3365 2.8042
Source: Authors’ Field survey, June 2021

MIV

RK
7
3
2.2727 1
5
6
4
2

Also, the perception of residents on the diverse constraints and challenges of active
transportation was equally assessed on a four-point Liker's scale with gradation values
consisting of Strongly Disagree (SD=1), Disagree (D=2), Agree (A=3), and Strongly Agree
(SA=4). The analysis produced a mean index value of 2.9126 as presented in Table 4 in which
constraints identified to be more prominence are poor safety facility (3.2617), vulnerability of
pedestrians and cyclists (3.1657), inadequate transit facilities (3.1558), lack of infrastructure
plan (3.0883), poor enforcement of traffic regulations (2.9692) and poor urban management
(2.9600). Accordingly, they are adjudged as the most potent constraints impeding active
transportation in typical African cities and as such, could be regarded as primary factors against
pedestrianization and cycling.
In addition, pedestrian/vehicular friction (2.8858), poor infrastructure provision and
maintenance (2.8542), encroachment (2.8508), poor connectivity of urban roads for all users
(2.8258), and poor spatial planning of land uses (2.8142) are among the moderately impacted
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constraints of pedestrianization and cycling, while the remaining factors such as facility misuse,
vandalization and impassibility are less impassive considering their low index values in the
analysis.
Table 4: Constraints to pedestrianization and cycling
Constraints
P
F
G
VG TWV RIM
Encroachment
279 238 912 1992 3421 2.8508
Vandalization
465 200 279 2168 3112 2.5933
Inadequate
374 132 363 2556 3425 2.8542
infrastructure.
Vehicular friction
276 334 525 2328 3463 2.8858
Impassibility
453 234 351 2052 3090 2.5750
Poor urban mgt
302 190 456 2604 3552 2.9600
Vulnerability
39
672 636 2452 3799 3.1658
Poor connectivity
196 590 693 1912 3391 2.8258
Infrastructural. Plan
148 284 1098 2176 3706 3.0883
Poor safety facility
176 294 579 2220 3914 3.2617
Facility misuse
86
570 2019 128 3331 2.7758
Unorganized land uses 225 632 486 2080 3377 2.8142
Poor enforcement
230 344 609 2380 3563 2.9692
Inadequate transit
590 342 969 2360 3787 3.1558
Source: Authors’ Field survey, June 2021
1.5

MIV

RK
9
13
8

7
14
6
2.9126 2
10
4
1
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3

Conclusion and Recommendations
This study has appraised active transportation as a strategy to improve city livability in

Lagos, Nigeria. It equally revealed the state of active transportation infrastructure and
disposition of residents to active transportation in the metropolis. The study, however, observed
a near absence of supporting infrastructure for active transportation and as such, the existence
of livability gap occasioned by restricted access to modal options and poor integration of
pedestrianization and cyclists in the traffic stream of the city. With this, the need to increase
attention to active transportation and enabling infrastructures such as walkways, sidewalks,
pedestrian crossings, pedestrian bridges, and dedicated cycling paths with other enabling
infrastructure among others was established. Likewise, access to supporting facilities for
walking and cycling; crossing facilities; safety devices as well as cycle and walking are
veritable to essential and non-essential activities that not only determine but also, influence the
involvement of residents in active transportation becomes necessary.
Based on the foregoing, the study concludes that there is a symbiotic relationship
between city livability and active transportation for the efficient functioning of the city and
travel choice expansion for the residents. Also, residents only walk on the available path as the
walkways are mostly unsuitable, while no provisions for cycling in the city. In addition, the
state of the available walkways is not only capable of aggravating the vulnerability of
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pedestrians to harm and dangers as well as dangerous frictions with vehicular movements, but
also make walking risky and unpleasant for residents. As such, the livability of a typical
Nigerian city is greatly being compromised with a palpable increase in the vulnerability of
pedestrians and cyclists in automobile-centric cities like Lagos.
The study, therefore, emphasized the need for concerted efforts by the government to
put the required infrastructure to support active transportation in place, while residents have to
alter their mind-sets and embrace active transportation to improve and boost health and
wellness. It is recommended also, the attitudinal change of residents to an active mode of
transportation in Nigerian cities as a mechanism capable of improving the safety of the city and
their health and wellbeing. Reviewing the Non-Motorised Transport Policy to properly integrate
a broad active transportation framework is indispensable. Therefore, critical infrastructure for
active transportation which includes pedestrianization and cycling has to be deliberately
planned and installed via the implementation of reviewed Non-Motorised policy and programs
by the government to de-motorize the city and improve the willingness to use active means of
transportation.
With this, the provision of active transportation infrastructures such as bike lanes, bike
paths, and cycle tracks along with enabling safety devices would advance the use of nonmotorized means of transportation and at the same time, boost the livability status of the city of
Lagos immensely as it would expand the modal choice of residents. Last, preparation of an
active transportation master plan for the city and many other large cities in the country is long
overdue to make provision for required infrastructure which form major components that
influence pedestrianization and cycling.
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ABSTRACT
Coffee (Coffea L.) is one of the most popular beverages worldwide not only for its taste, but
also for its stimulating effects. It is the most widely consumed drink among the caffeinated
beverages, followed by soft drinks and tea. Coffee has a complex chemical mixture with more
than a thousand different components. Although the most well-known component in coffee is
caffeine, there are also various components including carbohydrates, lipids, nitrogenous
compounds, vitamins, minerals, alkaloids, and phenolic compounds. According to researches,
consuming coffee can help to prevent several chronic diseases including type 2 diabetes,
Parkinson’s disease and liver disease. In the literature, few studies reporting the modulation
effects of non-digested carbohydrate (prebiotic) constituents of coffee on gut microbiota. On
the other hand, many components, such as lipids in unfiltered coffee and acrylamide from
roasting coffee beans may show harmful effects on health. Besides, caffeine is known as a
xanthine alkaloid compound with positive and negative biological effects. Caffeine is also
found in beverages such as tea, soft drinks, energy drinks and foodstuffs such as cocoa,
chocolate and guarana, even in sports supplements, as well as coffee. Caffeine intake leads to
increase mood and mental performance and decrease tiredness and sleepiness. Yet, high doses
of caffeine intake result in caffeinism and induce anxiety, insomnia, restlessness, nervousness,
dysphoria, tachycardia and headache. Furthermore, the consumption of 10 to 14 g of caffeine
is considered fatal while the consumption of up to 400 mg/day of caffeine is safe. In addition
to, the researches indicate that overconsumption of coffee and caffeine is potentially harmful
for pregnant women. It can be concluded that outcomes of coffee or caffeine intake depend on
doses consumed in a daily diet and on specific population subgroups such as the elderly and
hypertensives. This review aims to evaluate the benefits of coffee and caffeine intake, as well
as its side effects on human health.
Keywords: Coffee, Caffeine, Health
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1. INTRODUCTION
The history of coffee (Coffea L.) dates back to Ethiopia and Yemen in the 9th century. The
consumption of coffee was revealed in the Yemen region, likely in the 15th century. In the 16th
century, coffee seeds spread into the Middle East, South India, Iran, Turkey, and North Africa.
The coffee seeds are harvested from evergreen coffee trees when the color of the beans turns
red. They are widely used in the food industry, as well as in cosmetics and medicine. Coffee
was introduced into countries many years ago. Today, it has gained popularity due to the fact
that consumers regard coffee as a functional beverage as well as its stimulating effects or aroma
all over the world (de Melo Pereira et al., 2020).
Coffea L. genus possesses a hundred twenty-five species grown in Tropical and East Africa,
Tropical Asia, Australia, Comoros, and Madagascar. Coffea arabica L. (Arabica espresso),
Coffea canephora Pierre ex A. Froehner (Robusta coffee), and Coffea liberica Hiern (Excelsa
espresso) are mainly used in industrial coffee production with a significant economic value
(Socała et al., 2021). Coffee contains more than a hundred biologically active components,
including, phenolic compounds (e.g., chlorogenic acids and their derivates), diterpenes (cafestol
and kahweol), methylxanthines (e.g., caffeine, theobromine, and theophylline), nicotinic acid
(vitamin B3), and trigonelline depending on the variety and the further processing, some of
them are beneficial for health or not. Caffeine, which is systematically called 1,3,7trimethylxanthine, is the most well-known component found in coffee and a member of purine
alkaloid groups (Volk and Creighton, 2013). It is available in many foods such as tea, chocolate,
cocoa as well as coffee and its amount ranges between these foods. Furthermore, caffeine can
be added to soft and energy drinks after extraction to enhance their stimulating effects (van
Dam et al., 2020), and it is generally regarded as a safe stimulant (Tucker, 2017). The caffeine
content is highest in coffee, energy drinks, and caffeine tablets, while its content is lowest in
soft drinks (van Dam et al., 2020; Sharma et al., 2021).
Coffee is a brewed beverage prepared from the roasted seeds of the Coffea L. (Cano-Marquina
et al., 2013). It is considered one of the most popular and universal beverages. The global coffee
production increased by approximately 169 million bags (a bag of coffee is weighs 60 kg) in
2018, from which 61% belong to Arabica, and 38% belong to Robusta species. Besides,
drinking coffee has become a regular part of routine life owing to its unique aroma and
functionality (Gökçen and Şanlier, 2017). The International Coffee Organization (ICO) were
reported that The United States, Europe, Brazil, Japan, and Asia are major coffee consumers
(ICO, 2019, 2021). Coffee consumption has expanded at increasing rates, and it has been
declared that coffee consumption is approximately 10.1 million kg all around the world in 20192021. The basic reason for the high coffee consumption rate is the different types of coffee
diversity that satisfy the various customers’ needs in terms of aroma. Moreover, it is frequently
used not only for its aroma but also for its caffeine content (Herden and Weissert, 2018; Mostafa
et al., 2021). Coffee is the predominant source of caffeine (mainly 240 ml of instant coffee
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contains approximately 100 mg of caffeine), and the average caffeine intake is 135 mg/day in
the United States (Tofalo et al., 2016).
The physiological effects of coffee are generally related to its antioxidants and bioactive
compounds such as caffeine, chlorogenic acids, nicotinic acid, tannic acid, etc. (Xu et al., 2019).
Coffee and caffeine overconsumption may induce anxiety, increase the risks of cancer and
cardiovascular diseases, and affect sleep quality negatively. Recently, the evidence of their
health benefits has also been revealed (Mahram et al., 2020). The health benefits of coffee are
associated with its bioactive compounds and it may reduce oxidative stress, enhance the gut
microbiome (through chlorogenic acids), and modulate glucose and fat metabolism (van Dam
et al., 2020; Farag et al., 2021). Caffeine intake at low or medium levels from various sources
reduces the asthma attacks and neurological diseases (Parkinson’s and Alzheimer’s disease)
risk (Ciaramelli et al., 2019; Başaran, 2020). Besides, cultural differences in coffee or caffeine
intake may lead to different health effects in several geographic regions (Abalo, 2021). In the
literature, researchers have investigated whether there is an association between coffee and/or
caffeine intake and different health outcomes (Oh et al., 2019; Filtness et al., 2020; Han et al.,
2020; Jahrami et al., 2020; Jee et al., 2020). The diverse symptoms of high coffee or caffeine
consumption could be related to socio-demographic variables such as sex, race, income, and
genetic variations as well as intake dose and components. The current study aimed to review
the effects of coffee and caffeine consumption on human health.
2. HISTORY OF COFFEE
The name of coffee derived from the Arabic word quahweh and it is called as “Coffea” in the
botanical taxon. The history of coffee begins in Ethiopia in the 9th century. Cultivation of coffee
seeds was seen in Yemen and there is evidence that coffee drinking was made by the middle of
the 15th century (Weinberg and Bealer, 2001). It pervaded into India, Northern Africa, Turkey,
and the Balkans. Venetian merchants were introduced coffee from Mocha (Yemen) to Europe
in early 1615. The consumption of coffee in Europe became popular and it was subsequently
introduced to America from there, by the end of the 17th century. Although the 124 species of
coffee were identified, only two of them which were Coffea arabica (commonly referred as
Arabica) and Coffea canephora (commonly referred as Robusta), present 99% of the coffee
consumed (Moeenfard and Alves, 2020). Today, coffee is grown in approximately 60 tropical
and subtropical countries. Nearly 60% of the coffee produced worldwide comes from the
American continent, where Arabica coffee (low bitterness and low caffeine content) is prevalent
(Smith, 1985; de Mejia and Ramirez-Mares, 2014; Yılmaz et al., 2017).
2.1. Coffee Composition
Coffee is obtained from the seeds which grow inside the fruit of a tropical evergreen tree of the
Coffea L. genus. The quality of coffee plays an essential role in its evaluation and various
factors affect the quality of the final product. Mainly, the chemical constituents of coffee that
attribute the final flavor and taste directly influence the aroma of the beverage. The composition
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of coffee grains depends on several factors such as environment, cultural treatments,
microorganism actions, harvesting techniques, and processing, but the main factor is genetic.
Therefore, the composition and also sensory properties of the seeds may change due to genetic
factors. For instance, the species of C. arabica and C. canephora, as well as other species of
Coffea L. present different composition in relation to the levels of caffeine, trigonelline,
chlorogenic acids, and sucrose (Table 1) (de Melo Pereira et al., 2020; Malta et al., 2020;
Pinheiro et al., 2021; Zhu et al., 2021). The percentages of chemical components of noncommercial varieties (C. eugenioides, C. liberica and C. congensis) are also given in the table.
Table 1. Chemical composition of raw coffee seeds (g/100 g on dry basis) (Adapted from
Pinheiro et al., 2021).

Components
Lipids
Total chlorogenic
acids
Aliphatic
compounds
Quinic acid
Caffeine
Trigonelline
Ashes (41% K)
Polysaccharides
Sugars
Sucrose
Reducers
Amino acids
Lignin
Pectin
Protein

C.
canephora
10.0

C.
arabica
16.0

C.
C.
eugenioides liberica
16.7
13.7

C.
congensis
10.7

10.0

6.5

4.8

3.3

4.9

1.0

1.0

-

-

-

0.4
2.2
0.7
4.4
48.0
4.0
0.4
0.8
3.0
2.0
11.0

0.4
1.2
1.0
4.2
44.0
8.0
0.1
0.5
3.0
2.0
11.0

0.93
1.9
-

0.5
0.5
-

1.1
2.1
-

It is clear caffeine amounts show differences depending on types of coffee seeds. The species
have different characteristics, particularly regarding the quality of the beverage, which is
closely related with the chemical composition of the coffee seeds.
The coffee beverages are described by different nuances in terms of body, aroma, acidity, and
astringency (Tofalo et al., 2016). Arabica coffee (C. arabica) is known as a smoother, and
sweeter beverage rather than Robusta coffee. The astringency of the beverage made from
Robusta seeds could be linked with high caffeine and chlorogenic acid contents of the seeds.
The two popular coffee is not only different in caffeine and chlorogenic acid contents, but they
also different in terms of average sucrose contents (Table 1). All these components make
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Arabica as more preferred coffee by the consumers (Babova et al., 2016; Janissen and Huynh,
2018; Kulapichitr et al., 2019; de Melo Pereira et al., 2020; Pinheiro et al., 2021).
2.2. Caffeine Concentration in Foods
Caffeine is a component found naturally in leaves, seeds, and fruits in approximately 60 plant
species such as coffee, cacao, and tea. Among all species, C. arabica and C. canephora are the
plants having the highest content of caffeine (Table 2) (Torres Castillo et al., 2021). Caffeine
provides the mild stimulant effect of the coffee beverages. Also, it is known as an important
contributor to the bitter taste of coffee.
Table 2. Caffeine content of some beverages and foods (Adapted from de Mejia and RamirezMares, 2014).
Product
Serving size (fl. oz)
Coffee
Regular drip
8
Brewed
8
Instant, prepared from
8
powder
Espresso
1
Tea
Black, regular, brewed or tea
8
bag
Green, brewed or tea bag
8
Iced tea
12
Beverages
Carbonated beverages with
12
caffeine added
Alcoholic beverages with
1
caffeine added
Energy drinks with caffeine
8.2-23.5
added
Foods
Chocolates
8 oz
Sweets
Various
Fast foods
Various
*1 cup = 8 ounces= nearly 235 ml

Caffeine in one serving (mg)
95-330
3-12
30-70
50-150
40-74
25-50
27-42
22-69
3-9
33-400

0-6
1-122
1-49

3. COFFEE AND CAFFEINE CONSUMPTION
In recent years, 80% of people consume a beverage containing caffeine every day due to its
stimulating effect worldwide (dePaula and Farah, 2019). Coffee (71%) is one of the most
extensively consumed caffeinated beverages, followed by soft drinks (16%) and tea (12%)
worldwide (Özpalas and Özer, 2017). According to the 2020-2021 world coffee consumption
data, Europe ranks first, followed by Asia, North America and, South America, respectively
(ICO, 2021).
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The caffeine content varies with the type, amount, and preparation method of the beverage or
food. For instance, the amount of caffeine in a cup of coffee varies depending on whether the
coffee is Arabica or Robusta and the method of preparation such as boiling, filter, espresso, or
instant. Various food products contain caffeine such as tea, coffee, carbonated beverages, and
chocolate which are mainly consumed by consumers in daily life. At the same time, a significant
amount of caffeine is taken by some analgesics/painkillers, cold/flu drugs, weight loss drugs,
and some prescription drugs. Adults can take caffeine from tea and coffee while children and
adolescents from carbonated beverages, iced tea, and energy drinks (Garipağaoğlu and
Kuyrukçu, 2009). Caffeine contents of some beverages and foods are shown in Table 2. A daily
intake of three or four times 8 oz cups of brewed coffee (a total of 400 mg/day of caffeine for
The U.S. Food and Drug Administration) or five servings of caffeinated soft drinks or tea can
be considered a sufficient amount (110–345 mg/day) for healthiest adults. Also, consuming a
moderate amount of caffeine is associated with potential beneficial effects on human health.
On the other hand, children (6–12 years) can consume 45–85 mg/day, while it is 100–175
mg/day for adolescents. Besides, the caffeine consumption limited for pregnant women (<300
mg/day) and people with high blood pressure or irregular heart rhythms (McCusker et al., 2006;
de Mejia and Ramirez-Mares, 2014; Mackus et al., 2016).
4. EFFECTS OF COFFEE AND CAFFEINE ON HUMAN HEALTH
Coffee has potential positive or negative effects on human health, but this issue is still
controversial. Mainly, the effects of coffee on human body are related with bioactive
components, mostly caffeine and chlorogenic acids (Macit and Köksal, 2020; Faraf et al., 2021).
Coffee also includes other components providing positive effects on human health such as
polyphenols, diterpenes, micronutrients, melanoidins, and fibers. Recent studies have revealed
the positive effects of coffee on human health. It has been observed that coffee consumption
reduces the risk of metabolic syndrome, type 2 diabetes, Alzheimer's disease, Parkinson's
disease, gallstone disease, prostate cancer, endometrial cancer, liver cancer, leukemia, cirrhosis,
gout, kidney stones, depression, and overall mortality (Table 3) (Yorulmaz, 2019). On the other
hand, coffee has components that may lead negative effects on health such as acrylamide, which
is released as a result of roasting the coffee bean, and lipid in unfiltered coffee (Abola, 2021).
In literature, there are some studies explaining the negative health effects of consuming coffee.
Lung cancer, laryngeal cancer, stomach cancer, endometriosis, rheumatoid arthritis, increased
risk of fractures in women, sleeplessness, anxiety, restlessness, tension, nervousness, and
palpitations are among the negative effects of coffee consumption (Table 3) (Yorulmaz, 2019).
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Table 3. Positive and negative health effects of coffee consumption
Positive effects
Method
References
Decreases
risk
of
endometrial cancer
Decreases risk of liver
cancer
Reduces risk of prostate
cancer

Case–control study

Esposito et al., 2021

Meta-analysis

Hayat et al., 2021

Reduces mortality

Prospective cohort study

a population-based
study

cohort Imatoh et al., 2021

Sakamaki et al., 2021

Lowers risk of type 2 a randomized placebo
diabetes/
metabolic
syndrome
Protects against cirrhosis/ Meta-analysis
chronic
liver
disease/
gallstones
Protects against chronic Meta-analysis
kidney disease/ renal stones

Alperet et al., 2020

Decreases risk of depression

Grosso et al., 2016

Meta-analysis

Godos et al., 2017

Wijarnpreecha et al., 2017

Reduces risk of Parkinson’s in vivo
disease
Negative effects

Moccia et al., 2016

Increases risk of lung cancer in vivo and in vitro

Seow et al., 2020

Increases risk of gastric
cancer
Increases risk of laryngeal
cancer
Increases risk of fracture in
women
Increases risk of rheumatoid
arthritis
Increases
risk
of
endometriosis

Meta-analysis

Li et al., 2015

Meta-analysis

Chen and Long, 2014

Cohort study

Hallström et al., 2013

Mendelian
randomization Bae and Lee, 2018
study
Meta-analysis
Chiaffarino et al., 2014

4.1. Effects on cardiovascular disease
Cardiovascular diseases (CVD) cause mostly death worldwide. The impacts of coffee on CVD
can be expressed both positively and negatively, and some mechanisms are proposed to clarify
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this issue (Shah and Kumar, 2020). Although the effect of coffee on the cardiovascular system
is associated with caffeine (Fukumoto, 2020), it contains other chemicals such as
pharmacologically active polyphenols (Tofalo et al., 2016). Moreover, antioxidants can reduce
the risk of cardiovascular and other inflammatory diseases by inhibiting inflammation (Gök,
2021). Since, the effects of coffee on health are still controversial, consuming coffee should not
exceed the recommended dose.
4.2. Effects on sleep
Caffeine is the most widely consumed psychoactive substance in the world. The complete
absorption of caffeine in humans reaches 99% in about 45 min after its ingestion, occurring in
the gastrointestinal tract by cytochrome enzymes (CYP1A2). The reducing sleepiness and
improving task performance effects of caffeine are well studied (Clark and Landort, 2017).
Caffeine's main mechanism of action is explained by antagonizing adenosine A1 and A2A
receptors to promote wakefulness. Another mechanism is the inhibition of phosphodiesterases
(PDEs) enzyme activity (Tofalo et al., 2016). Therefore, it functions as an adenosine receptor
antagonist, which is a chemical that promotes sleep (Toschi et al., 2014; Kulapichitr et al., 2019;
Jeon et al., 2019; Stefanello et al., 2019).
The UK Highway Code recommends that the most effective ways to counter sleepiness are to
drink two cups of caffeinated coffee (UK Government, 2018). On the other hand, a high level
of caffeine consumption has the potential for negative health impacts on sleep, such as poor
sleep quality and efficiency (Filtness et al., 2020). Moreover, consuming coffee as a substitute
for sufficient sleep may thus be detrimental to inhibitory aspects of cognitive function
(McLellan et al., 2016; Clark and Landort, 2017; Anderson et al., 2018).
Besides, consuming caffeine around 100 mg (around one cup of coffee) can prolong sleep
latency, shortens total sleep time and prolongs light sleep phases while shortening deep sleep.
However, rapid eye movement (REM) sleep is not much affected (Nehlig, 2016). The effects
depend on time of consuming caffeine, but it may affect sleep even in consuming early in a day
(Porkka-Heiskanen, 2011).
4.3. Effects on cancer
Cancer can emerge as a result of the interaction of genetic and/or individual factors with
environmental factors such as diet, alcohol consumption, physical activity, obesity, and stress.
Coffee are categorized as non-carcinogenic to humans by The International Agency for
Research on Cancer (IARC) (IARC, 2016). In the literature, there are some studies providing
coffee consumption can reduce the risk of cancer. The protective effect of coffee on cancer is
related with its antioxidant properties, playing a role in DNA damage repair, modulating the
immune process and reducing inflammation (Sözlü et al., 2017). Also, it is concluded that
effects of coffee on cancer is generally associated with the presence of caffeine, cafestol,
kahweol, and chlorogenic acids (Pauwels and Volterrani, 2021). However, the effect of coffee
may change depending on cancer type and coffee consumption. For instance, coffee increases
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the risk of lung, larynx, and gastritis cancer, although it reduces the risk of endometrial, liver,
and prostate cancer (Table 3).
4.4. Effects on intestinal microbiota
Once the regulating effect of coffee on the intestinal microbiota is examined, it is seen that
melanoidin acts a role. Melanoidins found in coffee are an extensive and complex group of
high-molecular-weight products, which occur as part of the end products of the Maillard
reaction while roasting process (Farag et al., 2021). Melanoidins including polysaccharides,
amino acids, reducing sugars, and phenolic compounds are largely undigested by the host, being
almost only degraded by the gut microbiota. Acting as prebiotics, melanoidins regulate gut
microbiome compositions positively, by improving the growth of Lactobacillus spp. and
Bifidobacterium spp., while reducing the levels of Clostridium spp. and Bacteroides spp.
During gut microbiota degradation, chlorogenic acids are released from the melanoidin
backbone, in addition to other microbial phenolic catabolites such as p-hydroxyphenylacetic
acid and pyrogallol. Thus, releasing of chlorogenic acids by gut microbes gives a chance to
increase the bioavailability of phenolic compounds in coffee (Alcine Chan and Liu, 2021). On
the other hand, researchers reported that caffeine decreases the abundance of Lactobacillus in
rats as well as the growth of Bacteroidetes (Kleber Silveira et al., 2018). Thus, further studies
must conduct to interpret the effects of coffee components on the gut microbiota. Besides,
melanoidins have been also known as a potential food ingredient because of their antioxidant,
antimicrobial or antihypertensive activities (Jiménez-Zamora et al., 2015; Desai et al., 2020).
4.5. Effects on obesity
Coffee is considered a dietary supportive factor in the treatment of obesity due to its high
phenolic and caffeine content. Current researches have shown that coffee has positive effects
on the suppression of adiposity and the reduction of body weight. The possible mechanisms by
which coffee and coffee components exert their positive effects on obesity, fatty acid βoxidation via modulation of genes, lipolytic and thermogenic effect, brown adipose tissue
activation, peroxisome proliferation activator in the form of stimulation of receptor-γ
expression (Macit and Köksal, 2020). It is expressed that the consumption of up to 3 cups of
coffee a day may reduce the risk of obesity in relation to the caffeine and phenolic compounds
(Kahır and Gezer, 2021).
4.6. Effects on dermatological diseases
The effects of caffeine on dermatological diseases are extensive because of indicating various
impacts as an antioxidant, phosphodiesterase inhibitor, and cosmetic ingredient. Researchers
concluded that coffee has a protective effect against dermatological diseases such as melanoma,
hair disorders, rosacea, skin and melanoma cancer (Visconti et al., 2020). Besides, another
study about coffee and dermatological impacts shows that coffee can be effective in preventing
inflammatory diseases, including inflammatory skin diseases (Yorulmaz, 2019).
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4.7. Effects on neurological diseases
Parkinson's and Alzheimers’s disease are among the common central nervous system diseases
worldwide. Alzheimers’s disease is characterized by a progressive and irreversible decay of
cognitive functions such as memory, thinking capacity and language while Parkinson’s disease
is associated with a decrease in dopamine and causes motor disabilities, such as tremors, rigidity
and weakened balance. Coffee has a reducing effect on the risk of Alzheimer’s dementia and
Parkinson’s disease. The mechanism for the reduction of Parkinson’s disease risk is unknown,
yet a study has explained its mechanism with a link between coffee and the glutamate receptor
gene (Hamza et al., 2011). For Alzheimer’s disease, caffeine, chlorogenic acid, or their
combination may protect against the cognitive deterioration or biological features in the central
nervous system.
4.8. Effects on mortality
The positive or negative effect of coffee consumption on mortality rate depends on the doseresponse relationship, and more data are needed for this issue (Tofalo et al., 2016). A study
observed a dose-dependent inverse relationship between coffee drinking and total mortality
after adjusting for potential confounders (especially smoking status). Although the
observational nature of the study did not prove a cause/effect relationship, the authors suggested
that a plausible mechanism by which coffee consumption might have health benefits is the
presence of antioxidant compounds, including polyphenols (O'Keefe et al., 2013).
CONCLUSIONS
Coffee is consumed regularly as a functional beverage owing to its unique aroma and positive
physiological effects. It is a significant source of diverse components such as caffeine and
chlorogenic acids. Depending on coffee consumption, the components in coffee have beneficial
effects on type 2 diabetes, cancer, neurological and cardiovascular diseases. Moreover, the gut
microbiota can be modulated thanks to its components, especially chlorogenic acid. Despite the
positive outcomes, it should be emphasized that the physiological effects of coffee among
humans may vary according to the individual sensitivity to the coffee components. Caffeine is
the primary component which remains constant in roasting degrees and supplies the mild
stimulant effect of the coffee beverages. Excessive caffeine intake leads to harmful biological
effects although it has several constructive impacts such as mood enhancing and driving sleep
away. It can be concluded that consequences of coffee or caffeine intake depend on many
factors such as doses consumed in a daily diet, group of ages and the risk factors of the
consumers.
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ABSTRACT
Purpose: The aim of this study is to examine the relationship between badminton players' leg
strength, Illinois agility test duration and speed.
Method: 28 licensed badminton players voluntarily participated in the study, who regularly
train in badminton clubs in Samsun and Ankara and have been doing active sports
(badminton) for at least 6 years, with an average age of 15.25 years. Before the test, the age,
height and body weight of the badminton players were recorded. The leg strength and agility
values of the athletes participating in the study were measured after the routine warm-up. The
leg strength of the athletes was measured with the back-leg dynamometer and the agility value
was measured with the illinois test. Two measurements were taken from the athletes for the
leg strength and Illinois tests and the best value was recorded. The Shapiro-Wilk test was used
to determine whether the data showed a normal distribution. Since the data were found to be
normally distributed, the analysis of the study data was done with the Pearson correlation test.
Results: When the relationship between body weight and leg strength values of badminton
players was examined, a moderate positive correlation was found between body weight and
leg strength (p<0.004). A moderate negative correlation was found between leg strength and
illinois agility time values (p<0.001). In other words, as leg strength increased, the time to
complete the test track was shortened. When the relationship between leg strength and illinois
agility speed values were examined, a moderate positive correlation was found (p<0.003).
This result shows that as the leg strength increases, the speed also increases.
Conclusion: As a result of the study, it was revealed that leg strength was associated with
agility performance. In other words, it can be said that an athlete with good leg strength also
has good agility performance. Therefore, it is necessary to develop leg strength in branches
that require agility skills.
Keywords: Leg strength, Agility, Performance, Badminton
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BADMİNTONCULARIN BACAK KUVVETİ İLE ÇEVİKLİK PERFORMANSI
ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
ÖZET
Amaç: Bu çalışmanın amacı badmintoncuların bacak kuvvet değerleri ile illinois çeviklik testi
süresi ve hızı arasındaki ilişkiyi incelemektir.
Metot: Çalışmaya Samsun ve Ankara'daki badminton kulüplerinde en az 6 yıldır düzenli
olarak antrenman yapan, yaş ortalaması 15,25 yıl olan 28 milli badmintoncu gönüllü olarak
katılmıştır. Test öncesi badmintoncuların yaş, boy ve vücut ağırlıkları kaydedilmiştir.
Çalışmaya katılan sporcuların rutin ısınma sonrası sırayla bacak kuvveti ve çeviklik değerleri
ölçülmüştür. Sporcuların bacak kuvveti, sırt-bacak dinamometresi ile çeviklik değeri ise
illinois testi ile ölçülmüştür. Sporculardan bacak kuvveti ve Illinois testleri için iki ölçüm
alınmış ve en iyi değer kaydedilmiştir. Verilerin istatistiksel analizinde SPSS 21 paket
programı kullanılmıştır. Verilerin normal dağılım gösterip göstermediğine Shapiro-Wilk testi
ile bakılmıştır. Verilerin normal dağılım gösterdiği bulunduğundan çalışma verilerinin analizi
pearson korelasyon testi ile yapılmıştır.
Bulgular: Badmintoncuların vücut ağırlığı ve bacak kuvveti değerleri arasındaki ilişki
incelendiğinde, vücut ağırlığı ile bacak kuvveti arasında pozitif yönlü orta düzeyde ilişki
bulunmuştur (p<0,004). Badmintoncuların bacak kuvveti ile illinois çeviklik süresi arasında
negatif yönlü orta düzeyde ilişki bulunmuştur (p<0,001). Yani bacak kuvveti arttıkça, parkuru
tamamlama süresi kısalmıştır. Yine bacak kuvveti ve illinois çeviklik (hız) değerleri
arasındaki ilişki incelendiğinde bacak kuvveti ile illinois çeviklik hız değerleri arasında pozitif
yönlü orta düzeyde ilişki bulunmuştur (p<0,003). Bu sonuç, kuvvet arttıkça hızın da arttığını
göstermektedir.
Sonuç: Çalışma neticesinde bacak kuvvetinin çeviklik performansı ile ilişkili olduğu ortaya
çıkmıştır. Yani bacak kuvveti iyi olan bir sporcunun çeviklik performansının da iyi olduğu
söylenebilir. Dolayısıyla çeviklik becerisi gerektiren branşlarda bacak kuvvetinin
geliştirilmesi gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Bacak kuvveti, Çeviklik, Performans, Badminton

INTRODUCTION
Strength is one of the basic and motoric features that ensure success in many branches. In
order to apply strength training more, it is expected that strength will be developed in
badminton, as in many sports branches. Since badminton requires a high level of physical and
physiological performance, the fitness of the athletes is of great importance. Badminton is a
racket sport that can change course at high speed (Hussain, 2011). In order to achieve success
in badminton, the ability of athletes to change direction is an important feature. Therefore, in
badminton, the athlete should be able to maintain the speed components, strength and
endurance, and also be able to recover quickly between rallies. The speed of change of
direction is defined as slowing down, changing the direction of the movement or accelerating
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again while in motion (Sheppard and Young, 2006). It is stated that the speed of change of
direction is affected by the factors that determine the leg muscle quality such as straight sprint
speed and leg muscle strength, power and reactive strength (Brughelli et al., 2008). Players
with strong legs and correct stepping techniques can move quickly and efficiently to the area
where the ball is; in this way, it becomes very easy to move from the center court to the
corners and from the corners to the center (Omosegaard, 1996). In this way, positive results
are obtained by preserving the technical integrity of the strokes (Cümşütoğlu Memedov and
Kale, 1994). As it is known, badminton athletes do not only run and move in the linear
direction, but also perform movements together with lateral and multi-directional runs. (Todd,
1995). Lower extremity speed and strength are important for best performance in badminton
(Kovacs, 2006). Badminton players must have the ability to repeatedly generate foot power
for sudden movement and explosive strikes. In the light of this information, the aim of the
study is to examine the relationship between the leg strength values of badminton athletes and
the Illinois agility test values.
MATERIAL AND METHOD
28 national badminton players voluntarily participated in the studies, who have been training
regularly for at least 6 years in badminton clubs in Samsun and Ankara, with an average age
of 15.25±1.43 years. Before the test, the age, height and body weight of the badminton
players were measured and recorded. After the routine warm-up (5 minutes) of the athletes
participating in the study, the leg strength and agility values were measured sequentially.
Back-Leg Strength Measurement: Badminton players' leg strength was measured with a
Takei brand back-leg dynamometer. The athlete performed the performance by standing on
the dynamometer bench with his knees slightly bent and pulling the dynamometer bar
upwards with maximum force using the leg strength with his arms stretched (Otman 2003).
Two measurements were taken from the athletes and the best value was recorded as kg.
Illinois Agility Test: The agility times and speed of badminton players were measured with
the Illinois agility test. A test track consisting of three cones lined up on a straight line at
intervals of 5 m in width, 10 m in length and 3.3 m in the middle section was established. The
test consists of a 40 m straight and 20 m slalom run between cones with 180º turns every 10
m. After the test track was prepared, a two-door photocell electronic chronometer system was
installed at the beginning and the end, measuring with an accuracy of 0.01 seconds. Before
the test, the subjects were allowed to make 1-2 attempts at low tempo after the introduction of
the track and necessary explanations. The subjects exited from the starting line of the test
track in the prone position with their hands in contact with the ground at shoulder level. The
time to finish the track was recorded automatically in seconds. The test was repeated 2 times
and the best value was recorded (Hazır, 2010; Miller, 2006).
Statistics: SPSS 21 package program was used in the statistical analysis of the data. The
Kolmogorov-Smirnov test was used to determine whether the data showed normal distribution
or not. Descriptive statistics and Pearson correlation test were used in the analysis of normally
distributed study data.

www.artuklukongresi.org

198

Mardin, TURKEY

7th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

RESULTS
Table 1. Descriptive statistics of badminton players participating in the study
N
Age(years)
Body weight (kg)
Height (cm)
Leg strength (kg)
Illinois time (sn)
Illinois speed (km/h)

Mean
15,25
61,08
169,04
98,99
17,85
0,58

28

SD
1,43
5,78
8,59
27,56
1,558
0,053

Descriptive statistics of badminton players participating in the study are given in Table 1. The
mean age of the badminton players participating in the study was 15.25±1.43 years, the mean
body weight was 61.08±5.78 kg, the mean height was 169.04±8.59 cm, the mean leg strength
was 98.99+27.56 kg, The average agility time was found to be 17.85+1.558 seconds, and the
average speed was 0.58+0.053 km/h.
Table 2. Correlation analyzes of the variables of badminton players
Age
r
Age
p
N
r
Body
p
weight
N
r
Height
p
N
r
Leg
p
Strength
N
r
Illiniois
p
time
N
r
Illiniois
p
speed
N

1
28
,211
,282
28
,506**
,006
28
,375*
,049
28
-,345
,073
28
,270
,165
28

Body
weight
0,211
0,282
28
1
28
,522**
,004
28
,527**
,004
28
-,190
,333
28
,028
,886
28

Height
,506**
,006
28
,522**
,004
28
1
28
,439*
,019
28
-,506**
,006
28
,410*
,030
28

Leg
Strength
,375*
,049
28
,527**
,004
28
,439*
,019
28
1
28
-,615**
,000
28
,542**
,003
28

Illiniois
time
-,345
,073
28
-,190
,333
28
-,506**
,006
28
-,615**
,000
28
1
28
-,831**
,000
28

Illiniois
speed
,270
,165
28
,028
,886
28
,410*
,030
28
,542**
,003
28
-,831**
,000
28
1
28

In Table 2, correlation analyzes showing the relationship between age, body weight, height,
leg strength, illiniois agility values of badminton players are given. When the correlation
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analyzes of the variables in the table were examined, it was determined that there was a
positive relationship between age, height, and leg strength (p<0.006; p<0.049). A positive
correlation was found between body weight and leg strength (p<0.04). A positive relationship
(p<0.019) between height and leg strength, a negative relationship between agility time
(p<0.006), and a positive relationship between speed (p<0.030) were determined. There was a
negative (p<0.001) relationship between leg strength and agility time, and a positive
relationship (p<0.003) between speed. In addition, a negative correlation was found between
agility time and speed (p<0.001).
Discussion and Conclusion
This study was designed to examine the relationship between leg strength values of
badminton players and illinois agility test duration and speed.
The mean age of the badminton players participating in the study is 12.25±1.43 years, the
mean body weight is 61.08±5.78 kg, the mean height is 169.04±8.59 cm, the mean leg
strength is 98.99+27.56kg, agility The average speed was determined as 17.85+1.58sec, and
the average speed was 0.58+0.053 km/h.
Age, body weight, height, leg strength, illiniois agility values of the badminton players
participating in our study were found to be correlated with each other. It has been determined
that there is a positive relationship between age and height, and between age and leg strength.
It has been determined that there is a positive relationship between body weight and leg
strength. It has been determined that there is a positive relationship between height and leg
strength, a negative relationship between agility time and a positive relationship between
speed. In other words, while the value of one of the variables of height and duration of agility
increases, the other decreases. There was a negative relationship between leg strength and
agility time, and a positive relationship between speed. It was determined that as the leg
strength increased, the agility time decreased. In addition, it was determined that there is a
negative relationship between agility time and speed. While the value of one of the agility
time and speed variables increases, the other decreases.
As a result, the conclusion that leg strength is associated with agility performance has
emerged with this study. In other words, it can be said that an athlete with good leg strength
also has good agility performance. Therefore, leg strength should be developed in all branches
that require agility skills such as badminton.
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ÖZET
Bireysellik olarak ifade edilen sinizm, çalışan personelin kendi kurumuna karşı sahip olduğu
olumsuz tutum olarak tanımlanmaktadır. Memnun olmama, beğenmeme, olaylara sürekli bir
eleştirel yaklaşımla özdeşleşen sinizm, hem çalışanı, hem de yönetimi olumsuz
etkilemektedir. Aynı zamanda sinizm, kurumun sahip olduğu prestiji kaybetme, çalışanın
kurumuna duyacağı güveni azaltma, çalışan sağlığını olumsuz etkileme gibi riskleri de
taşımaktadır. Bu nedenle yönetimin davranışının önemli olduğu sağlık kurumlarında, örgütsel
sinizme neden olabilecek pek çok durumdan bahsedilebilir. İleri teknolojinin kullanılması,
sağlık hizmetlerinin ertelenebilir özelliğinin olmaması ve acil olması gibi özellikler
değerlendirildiğinde, sağlık çalışanlarının çalışma ortamlarının stresli olduğu ve mesleki
sorumluluklarının arttığı görülmektedir. Dijitalleşme ve teknolojinin arttığı sağlık
kurumlarında çalışan sağlık personelinin memnuniyet düzeyinin hasta bakım kalitesini
etkilediği düşünüldüğünde, sağlık personelinin memnuniyet düzeyi artırılarak sinizmin
oluşması engellenmelidir. Çünkü sağlık sektöründe sinik bir sağlık çalışanı işlerin
devamlılığının sağlanmasında sorun yaşanmasına neden olabilir. Sağlık personelinin yaşadığı
sorunlar, hasta memnuniyet düzeyi ve çalışan memnuniyet düzeyini doğrudan etkilemektedir.
Çalışanı ve kurumu örgütsel açıdan olumsuz etkileyen bu davranış şekli çalışanlarda
tükenmişlik ve işten ayrılma gibi, kurum açısından da personel kaybetme ve performans
düşüklüğü gibi sonuçlar doğurabilmektedir. Türkiye’de sağlık alanında son dönemde sinizm
üzerine yapılan bilimsel çalışmalardaki artma eğilimi, sağlık kurumlarında sinizmin
engellemesinin gerekliliğini, kişilerin yaşadığı problemlere karşı çözüm bulma çabasının
önemini ortaya koymaktadır. Sağlık kurumlarında sinizmin neden olabileceği sonuçlar
personel ve kurum açısından olmak üzere değerlendirilebilir. Personel açısından, çalışan
sağlığını koruyarak tükenmişliği önlemek, kurum açısından ise personelin verimliliği ve
performansının artırılmasının yolu sinizmi önlemekten geçmektedir.
Sağlık kurumlarında sinizmin doğurduğu sonuçlar konusunda farkındalık oluşturmanın,
sinizmi önleyerek hasta memnuniyetini ve hasta bakımının kalitesini artıracağı, çalışanların
mesleki motivasyonu ve iş performansına da katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu
çalışmanın amacı, sinizmin doğurabileceği sonuçlar hakkında bilgi vererek, sağlık
kurumlarında sinizmin personel ve kurum açısından doğurabileceği sonuçlar hakkında
farkındalık oluşturmaktır.
Anahtar Kelimeler: Sinizm, sağlık kurumları, sinizm sonuçları
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CYNICISM IN HEALTH INSTITUTIONS AND ITS CONSEQUENCES
ABSTRACT
Cynicism, which is expressed as individuality, is defined as the negative attitude of the
working personnel towards their own institution. Cynicism, which is identified with
dissatisfaction, dislike, and a constant critical approach to events, negatively affects both the
employee and the management. At the same time, cynicism carries risks such as losing the
prestige of the institution, reducing the trust of the employee in the institution, negatively
affecting the health of the employees. For this reason, in health institutions where the
behavior of the management is important, many situations that can cause organizational
cynicism can be mentioned. When the features such as the use of advanced technology, the
absence of deferrability and the urgency of health services are evaluated, it is seen that the
working environment of health workers is stressful and their professional responsibilities
increase. Considering that the satisfaction level of healthcare personnel working in healthcare
institutions where digitalization and technology increase, affects the quality of patient care,
cynicism should be prevented by increasing the satisfaction level of healthcare personnel.
Because a cynical health worker in the health sector can cause problems in ensuring the
continuity of work. The problems experienced by health personnel directly affect the level of
patient satisfaction and employee satisfaction. This type of behavior, which negatively affects
the employee and the institution organizationally, can lead to results such as burnout and
resignation in employees, and loss of personnel and poor performance in terms of the
institution. The increasing trend in scientific studies on cynicism in the field of health in
Turkey recently reveals the necessity of preventing cynicism in health institutions and the
importance of trying to find solutions to the problems experienced by people. The
consequences of cynicism in health institutions can be evaluated in terms of personnel and
institution. For the personnel, the way to prevent burnout by protecting the health of the
employees, and for the institution, the way to increase the productivity and performance of the
personnel is to prevent cynicism.
It is thought that raising awareness about the consequences of cynicism in health institutions
will prevent cynicism, increase patient satisfaction and the quality of patient care, and
contribute to the occupational motivation and work performance of the employees. The aim of
this study is to provide information about the consequences of cynicism and to raise
awareness about the consequences of cynicism in health institutions for the personnel and the
institution.
Keywords: Cynicism, health institutions, results of cynicism
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GİRİŞ
Kendini güncelleyen ve geliştiren sağlık kurumlarında, sağlık hizmetlerinin sunumunda
meydana gelen değişimler çalışma koşullarında da değişikliğe sebebiyet vermektedir.
Günümüzde artan rekabet ortamı, teknolojik cihazların sayısının artması, dijitalleşme, afetler,
pandemi gibi faktörler sağlık kurumlarının başarısını ve gücünü etkilemektedir. Bu nedenle
sağlık hizmeti sunumunun kalitesini doğrudan etkileyen sağlık çalışanlarının fiziksel ve
psiko-sosyal yönden iyilik hallerinin sağlanması önemlidir. Fakat örgüt kültürü ve örgütteki
hatalı tıbbi uygulamalar, ekipman eksikliği, personel eksikliği gibi istenmeyen bazı olaylar
çalışanların kurumlarına karşı olumsuz düşüncelere sahip olmasına sebep olabilir. Literatürde
bu durum karşımıza örgütsel sinizm olarak çıkmaktadır.
Sağlık çalışanlarının halk sağlığını korumadaki önemi düşünüldüğünde, pandemi, afetler gibi
risk faktörü yüksek ortamlarda çalışanların sunduğu hizmetlerde çalışan güvenliğinin
sağlanması büyük önem arz etmektedir. Çalışan güvenliğinin sağlanmaması durumunda
mutsuz ve performansı düşük personel negatif duygular besleyecek ve kurumla ilgili olumsuz
düşüncelere sahip olacaktır (Gül ve Ağıröz, 2011; 28). Bu durum öncelikle kişinin, bireysel
performansı olmak üzere hem hizmet verilen hastaları hem de ekipte yer alan diğer sağlık
çalışanlarını etkileyecektir. Sonuçta verilen sağlık bakım hizmetinin kalitesi ve kurum
performansı azalacağından, kurum da bu olumsuz sonuçlardan etkilenecektir.
Kurumlarda, çalışan personel verimliliğini artırmak için sinizmin doğurabileceği sonuçların
farkında olarak, çalışan tarafından kuruma karşı olumsuz tutumlar gerçekleşmeden önlem
alınmasının önemli olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle sinizmin kurumlarda
oluşturabileceği sonuçların iyi bilinmesi ve örgütsel sinizmin doğru yönetilmesi
gerekmektedir.
1. Sinizm
Bireylerin sadece kendi çıkarlarını ön planda tutulduğuna inanan düşünce akımı olarak
karşımıza çıkan sinizm kavramı, iyiliğe inanmayan anlamına gelmektedir. Sinizm davranışı
sergileyen bireylere sinik birey adı verilir.
Sinik bireyler, herkesi çıkarcı kabul eden, kolay kolay memnun olmayan, güven problemi
yaşayan, olaylar karşısında alaycı bir tavır sergileyen kişilerdir (Akbolat ve Amarat, 2017;
241, Öztürk ve Kahraman, 2015; 341).
Hayal kırıklıkları, ümitsizlik veya engellenme gibi duygularla, kişilerin kuruma karşı
güvensizliğinin yer aldığı sinizm kavramının temelinde adaletin, dürüstlüğün, içtenliğin
kişisel çıkarlar uğruna feda edildiği düşüncesi yer almaktadır (Gün ve Başkan, 2017; 3;
Erdoğan ve Bedük, 2013; 19; Öztürk ve Kahraman, 2015; 341)
2. Örgütsel Sinizm
Bernerth, vd. (2007) tarafından örgütsel sinizm; kişinin, kurumunun dürüstlükten yoksun
olduğuna inanması, adalet, samimiyet ve dürüstlük gibi ilkelerin, örgütün çıkarları uğruna
feda edildiği düşüncesine sahip olması şeklinde tanımlanmaktadır. Örgütsel sinizm de kişisel
özellikler değil, kişilerin kendini korumaya aldıkları durum ifade edilir.
Örgütsel sinizmde, çalışanlar kurum yöneticilerinin söylediklerinin gerçek niyetlerini
yansıtmadığını, sadece kurum imajını korumak amacıyla bazı kararlar alındığını, davranışların
gerçek olmadığını, çalışanlar arasında şüpheciliğin yaygın bir durum olduğunu düşünür
(Koçel,2018:472). Bilişsel, duyuşsal ve davranışsal boyutlarıyla karşımıza çıkan örgütsel
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sinizm de bireyler farklı düşünceler ve davranışlar sergiler. Bilişsel boyutta örgütün
dürüstlükten uzak olduğu düşünülürken, duyuşsal boyutta ise örgüte kızgınlık, öfke, utanç
gibi duygular yer almaktadır. Davranışsal boyutta ise, eleştiriler, alay eden davranışlar yer
alır. Bu durumlar bireyin performansını ve örgüte bağlılığını azaltarak iş verimliliğini de
olumsuz etkiler.
Akman (2013; 86-87), Tokgöz ve Yılmaz (2008;300), Tayfun ve Çatır (2014; 358)’ın
çalışmasında eğitim durumu artıkça örgütsel sinizm düzeyinin arttığı bulunmuştur.
Çalışanların örgütsel sinizme ilişkin tutumlar geliştirmesine mobbinge uğramaları neden
olabilmektedir. Bu nedenle mobbing bireylerin örgütten uzaklaşmasına sebep olur. Kalay vd.
(2014; 136) tarafından yapılan çalışmada da örgütsel sinizm nedeninin mobbing olduğu
sonucuna varılmıştır.
Aslında örgütsel sinizm, olumsuz düşünen bireylerin örgüte getirdiği düşünceler değil,
kurumundan kazandığı deneyimlerinden şekil alan tutumlardır. Bu nedenle tüm kurumlarda
olduğu gibi sağlık kurumlarında da sinizmin oluşmasının önüne geçilmesi, ortaya çıkan olgu
varsa yönetilmesi ve başa çıkılması önemlidir.
3. Sinizm Sonuçları
Sağlık kurumlarında sinizm olgusunun oluşmasının önüne geçilmesi için sinizm olgusu
sonuçlarının farkında olarak önlemlerin olgu oluşmadan önce alınması, oluşan bir sinizm
olgusu varsa doğru yönetilmesi gerekmektedir. Bu nedenle öncelikle sinizme neden olan
faktörlerin iyi bilinmesi ve var olan olguda ise sinizm düzeyinin bilinmesi önemlidir. Örgütsel
sinizmin, kişisel özelliklerden kaynaklanmadığı, öğrenilmiş bir tepki olduğu da
unutulmamalıdır. Özellikle sağlık kurumlarında negatif düşüncelere sahip bireyin, sağlık
bakım hizmetlerinde hasta güvenliğini, sağlık bakım kalitesini ve memnuniyet düzeyini
doğrudan etkilediği aşikardır. Bu durum sağlık çalışanlarının performansının önemli olduğunu
ortaya çıkarır. Fakat sağlık çalışanlarının kurumlarına karşı sahip olduğu olumsuz düşünceler
performansı da olumsuz etkileyeceği için bu durumdan kişinin kendisi, bakım vereceği
hastalar hem de kurumlar zarar görecektir. Sinizm sağlık çalışanın motivasyonunda azalmaya
sebep olacağı için hatalı tıbbi uygulama yapma riskini de arttıracaktır. Ayrıca çalışan
personelin performansı azalacağı için sağlık bakım kalitesi de düşecektir. Örgütsel sinizm,
çalışanın kuruma aidiyet duygusunu zedelediği için çalışanların işe ve örgüte bağımlılığını
azaltacak ve sağlık personeli işten ayrılma, farklı işlere yönelme eğilimi gösterecektir.
SONUÇ
Çalışanların stres düzeylerinin artması, bireyin beklentileri kurumun bireyden bekledikleri
arasındaki uyumsuzluk, yeterli olmayan destek sistemleri, örgütsel görev dağılımlarındaki
eşitsizlikler, çalışan personelden görüş alınmaması, iş yükü dağılımlarındaki dengesizlik,
örgütte yaşanan iletişim problemleri gibi birçok faktör örgütsel sinizme neden olmaktadır
(Gün vd., 2017; 15; Bacaksız vd., 2018; 56). Sağlık kurumlarında sinik bir personelin
sergileyeceği tutum doğrudan hasta bakımını etkileyecektir. Bu nedenle özellikle yüz yüze
iletişimin önemli olduğu sağlık hizmetlerinin sunumunda sinizmin önlenmesi çalışan ve hasta
güvenliği ve kurum imajı açısından önemlidir. Sağlık sektöründe yapılacak bir hatanın geri
dönüşünün zor olması nedeniyle sağlıklı bir iş ortamı oluşturma gerekliliği vardır (Kasalak ve
Aksu, 2014; 123).
Bu nedenle yöneticilerin sağlık kurumlarında sinizme neden olabilecek faktörlerin farkında
olarak sinizmin doğurabileceği sonuçların farkında olması gerekli olup, yönetim stratejileri
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doğru belirlenmelidir. Bu kapsamda, personel planlamasının doğru yapılması, iş yükü
dağılımlarında adaletin sağlanması, nöbet sürelerinin kısaltılması, hizmet içi eğitimlerin
artırılması, açık ve güvenilir iletişim ağının oluşturulması sağlanmalıdır. Örgütsel bağlılığı
artırarak örgütsel sinizmin önüne geçilmesi için bir diğer önemli nokta ise, özlük haklarının
korunarak, iyileştirmelere gidilmesi olduğu düşünülmektedir. Ayrıca kurum çalışanlarının
aidiyet duygusunun sağlanmasıyla da örgütsel sinizmin önüne geçilebilir.
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ÖZET
Günümüzde mimarlık mesleği uygulama alanı ve meslek koşullarıyla ilgili gerçekleştirilen
çalıştay ve araştırmalara baktığımızda mimarlık alanında her geçen gün çalışma koşullarının
giderek ağırlaştığını ve mimarların mesleki doyumunda bir azalma olduğunu gözlemlemek
mümkündür. Bu araştırmanın başlıca amacı, her biri ayrı problemler olarak ele alınabilecek
olan mimarlık alanındaki çalışma koşulları ile mesleğe bağlılık ve mesleki doyum arasında bir
ilişki olup olmadığını nicel veriler ışığında sorgulamaktır. Bu kapsamda, öncelikle mimarlık
mesleğine ve mesleki doyum kriterlerine ilişkin literatür taraması yapılarak kavramsal bir
altlık oluşturulmuş, ardından örneklem grubuna yöneltilen anket formu ile elde edilen
bulgular, araştırma soruları çerçevesinde değerlendirilmiştir. Araştırmanın örneklemini,
TMMOB Mimarlar Odası Aydın Temsilciliği’ne üye 221 mimar oluşturmaktadır. Mimarlar
Odası mail sistemi üzerinden tüm üyelere anketin ulaştırılması sağlanmış, anket %40,2
oranında katılım üzerinden değerlendirilmiştir. Elde edilen veriler frekans ve içerik analizi ile
çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda, mesleğe bağlılık ve mesleki doyum arasında paralel
bir ilişki olduğu, mesleği aktif olarak icra etmeyenlerin mesleğe bağlılık oranlarının, mesleği
aktif olarak icra edenlere nazaran yüksek olduğu tespit edilmiş, bu durum meslekte
deneyimlenen olumsuz çalışma koşullarının mesleki doyumu azalttığının bir göstergesi olarak
değerlendirilmiştir. Öte yandan, literatürdeki diğer çalışmalarla benzer biçimde,
sosyoekonomik düzey yükseldikçe mesleki doyumun bir miktara kadar yükseldiği ancak
belirli bir kazanç seviyesinin üzerine çıktıkça mesleki doyumun azaldığı tespit edilmiştir.
Farklı meslek gruplarına yönelik yapılan çalışmalardaki bulguların aksine ise mimarlık
mesleği çalışma yaşamına bağlı olarak kazancın yeterli bulunması ve mesleki doyum arasında
anlamlı bir ilişki bulunmamıştır.
Anahtar Kelimeler: Mimarlık mesleği, çalışma yaşamı, mesleki doyum
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A RESEARCH TO UNDERSTAND THE RELATIONSHIP BETWEEN
ARCHITECTURE PROFESSIONAL WORKING CONDITIONS AND
PROFESSIONAL SATISFACTION
ABSTRACT
When we look at the researches and workshops carried out on the practice area and
professional conditions of the architectural profession today, it is possible to observe that the
working conditions in the field of architecture are getting heavier day by day and there is a
decrease in the professional satisfaction of architects. The main purpose of this research is to
question whether there is a relationship between working conditions in the field of
architecture, commitment to the profession and professional satisfaction, each of which can be
considered as separate problems, in the light of quantitative data. In this context, first of all, a
conceptual basis was created by scanning the literature on the architectural profession and
professional satisfaction criteria, and then the findings obtained with the questionnaire
directed to the sample group were evaluated within the framework of the research questions.
The sample of the research consists of 221 architects who are members of TMMOB Chamber
of Architects Aydın Representative Office. The questionnaire was sent to all members via the
Chamber of Architects mail system, and the questionnaire was evaluated based on the
participation rate of 40.2%.The obtained data were analyzed by frequency and content
analysis. As a result of the research, it has been determined that there is a parallel relationship
between commitment to the profession and professional satisfaction, the rate of professional
commitment of those who do not actively practice the profession is higher than those who
actively practice the profession, and this is considered as an indicator that the negative
working conditions experienced in the profession reduce professional satisfaction. On the
other hand, similar to other studies in the literature, it has been found that as the
socioeconomic level rises, occupational satisfaction increases to a certain extent, but as it rises
above a certain level of earnings, it decreases. Contrary to the findings in the studies
conducted for different occupational groups, there was no significant relationship between the
professional satisfaction and the sufficient income depending on the working life of the
architectural profession.
Keywords: Architectural profession, working life, professional satisfaction

1. GİRİŞ
Bugün mimarlık ortamındaki güncel tartışmalar, mimarlık mesleğine adım atıldığı ilk günden
itibaren yaşanan istihdam sorunlarına, çalışma yaşamındaki zorluklara, sosyoekomik
olumsuzluklara ve mimarın meslekle olan affektif ilişkisinin zedelendiğine işaret etmektedir.
Buradan hareketle mimarlık mesleğinde çalışma koşullarının her geçen gün ağırlaşması,
mimarların mesleğe bağlılıklarının ve mesleki doyumlarının azalması araştırmanın problemi
olarak tanımlanmakta ve aynı zamanda nicel verilerle destekleneceği hipotezini
oluşturmaktadır. Bu kapsamda araştırma ‘mimarlık mesleği mevcut çalışma koşulları
nelerdir?’, ‘mimarların mesleğe bağlılık ve mesleki doyum durumları nasıldır?’ alt
sorularıyla, meslekte çalışma koşulları ile mesleğe bağlılık ve mesleki doyum arasında bir
ilişki olup olmadığını / varsa nasıl bir ilişki olduğunu çözümlemek üst amacını taşımaktadır.
Alt amaç ise Aydın ilinde yaşayan mimarların çalışma yaşamlarının ve mesleki doyum
düzeylerinin betimsel olarak ortaya konulması ve iyileştirmeye yönelik çalışmalara altlık
oluşturulmasıdır. Bu doğrultuda öncelikle mimarlık mesleğine ve mesleki doyuma ilişkin
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literatür taraması yapılarak kavramsal bir çerçeve tanımlanmıştır. Ardından alan araştırması
kapsamında TMMOB Mimarlar Odası Aydın Temsilciliği’ne bağlı üyelere uygulanan anket
sonucunda elde edilen bulgular, literatür ile ilişkilendirilerek araştırma soruları çerçevesinde
değerlendirilmiştir. Gerçekleştirilen literatür taramasında mimarlık mesleğindeki mevcut
durumu ortaya koyan güncel çalışmaların bulunmadığı, güncel olmayan çalışmalarda ise
çalışma yaşamı ve mesleki doyum düzeyinin bütüncül biçimde ele alınmadığı ve araştırma
konusuna yönelik olarak Aydın ili özelinde hiçbir akademik çalışma yapılmadığı tespit
edilmiştir. Aydın ili örneği üzerinden yapılan bu araştırma, literatürdeki boşluğu dolduran ve
Aydın ili üzerinden farklı bölgelerde yapılacak çalışmalara örnek oluşturacak öncü bir
araştırma niteliğindedir. Öte yandan mimarlık mesleğinin farklı çalışma alanlarında yer alan
aktörlerine, mesleği seçmeyi düşünen aday mimarlara ve Mimarlar Odası çalışmalarına yol
gösterici olacağı düşünülmektedir.
2. LİTERATÜR TARAMASI
2.1. Mimarlık Mesleği
Tarih boyunca mimarlık, farklı disiplinlerin kapsamı içinde, çok katmanlı ilişkiler ağı ile
birlikte değerlendirilen karmaşık ve hibrid yapısı üzerinden tariflenmiştir (Pektaş, 2013).
Süreç içerisinde çeşitlenen tüm bu tariflemenin, M.Ö 1. yüzyılda üretilen ve en eski mimari
teori kitabı olarak kabul edilen Vitruvius’un (1990) ‘Mimarlık Üzerine On Kitap’
çalışmasında, ‘mimarlığın sadece yapı üretme pratiği değil, aynı zamanda pek çok disiplinin
öğretilerini içeren ve farklı bilim alanlarıyla sanatın da parçası olan bir yapıda olduğu’ tanımı
üzerinden temellendiği söylenebilir. Günümüzde de mimarlık, pek çok edinimin ve
yetkinliğin bileşkesinde bir faaliyet olarak değerlendirilir. Hasol (2005) mimarlığı “insanların
yaşamasını kolaylaştırmak ve barınma, dinlenme çalışma, eğlenme gibi eylemlerini
sürdürebilmelerini sağlamak üzere gerekli mekânları, işlevsel gereksinmeleri ekonomik ve
teknik olanaklarla bağdaştırarak estetik yaratıcılıkla inşa etme sanatı; başka bir tanımlamayla,
yapıları ve fiziksel çevreyi tasarlama ve inşa etme sanat ve bilimi; yapı sanatı.” olarak
tanımlamıştır.
Tarih yazımı içinde mimarlık pratiği, bilinen en eski eylemlerden olmasına karşın, bir meslek
olarak mimarlığın ve bir meslek insanı olarak mimarın kavranışı ise, tasarlama ve uygulama
süreçlerinin birbirinden ayrışması ve ‘teorik temelin’ kuruluşuyla 16. yüzyıla uzanmaktadır.
Masa başında tasarlayan, çizen ‘mimar´ figürü ve buna bağlı olarak uzmanlaşmış mimarlık
bürosu ise ilk olarak 17. yüzyılda ortaya çıkmıştır (Larson, 1982). Ancak mimarlık mesleğinin
temel dönüşümünü Endüstri Devrimi ile birlikte yaşadığını söylemek mümkündür.
Endüstrileşme ile birlikte kentlerde artan nüfus, ihtiyaç duyulan yapı yoğunluğunu ve bağlı
olarak yapılı çevrenin inşa faaliyetlerini tetiklemiştir (Akın, 2008). Yapılı çevrenin inşasına
duyulan ihtiyaç ve gelişen modern düşünce eşliğinde ‘mimar’ın konumu değişmiştir;
mimarlığı -yapılı çevre üretme- süreci üzerinden ele aldığımızda mimar önce yapan – yaptıran
ilişkisi içerisinde konumlanmıştır. Ardından yapan; tasarlayan – inşa eden olmak üzere
ayrışmıştır. Teknik bilginin gelişmesi ile tasarlayan; mimar – mühendis olarak ayrışan farklı
disiplinlerin birbirleri ile ilişkisi üzerinden tariflenmiş ve ardından mimar, şehir planlama,
peyzaj mimarlığı ve iç mimarlık alanlarının ayrılmasıyla -yapı üretme- pratiği olarak
spesifikleştirilmiştir. Öte yandan mimar, planlama ve hukuk sistemindeki gelişmeler ile
birlikte bir dizi yasa-yönetmelik/ kurallar çerçevesinde sınırlı-tasarlayan özneye dönüşmüştür.
Gelinen noktada mimar, yaptıran/işveren ve karar veren/yönetici dişli çarkı içerisinde meslek
pratiğini yerine getirir. Ancak bu çarkın sağlıklı işlemesi durumunda sağlıklı bir çevrenin
inşası mümkün olabilecektir. Meslek ortamının bileşenleri olarak mimar aktörler de benzer bir
çeşitliliği içinde barındırır. Mimari formasyonu sağlayan aktörler hocalar/akademisyenler;
uygulama ortamının aktörleri ise memurlar/kamu çalışanları, profesyoneller ve amatörlerdir
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(Tanyeli, 2007). Her aktörün mesleğini icra edebilmek için duyduğu ihtiyaçların
farklılaşmasıyla, çalışma yaşamı çeşitlenir.
Bilgi, teknik ve hukuk sistemindeki gelişmelere ek olarak, iş yükünün ve mimar sayısının
artması sonucunda uygulama ortamı da alt uzmanlık alanlarına ayrılmıştır; başlıcaları tasarım
ve projelendirme, görselleştirme, rölöve ve restorasyon, şantiye denetimi, bilirkişilik
hizmetleri olarak belirlenebilmektedir. Tüm bu çalışmalar, yapılı çevrenin oluşmasında en
önemli girdileri oluşturarak sadece sağlıklı kentleşmiş ve nitelikli yapılaşmış çevrelerin değil,
buna bağlı olarak insan ve mekân ilişkisi açısından değerlendirildiğinde fizyolojik ve
psikolojik açıdan sağlıklı bir toplumun inşasında da temel oluşturmaktadır. Bu sebeple
mimarlık mesleğinin toplumsal duyarlılıkla, bilim ve teknik rehberliğinde gerçekleştirilmesi
için meslek ortamının ve çalışma yaşamının elverişli şartları oluşturması gerekmektedir.
Ancak ne var ki son dönemlerde meslek ortamı ve çalışma yaşamındaki sorunlar ön plana
çıkmaktadır. Hasol (2009), tüm sorunları güncel mimarlık politikasının olmaması, planlama
ve eğitim alanındaki sorunlar, mal sahibi/işverenlerin çoğunluğunda bilgi ve görgü düzeyinin
yeterli olmaması ve koruma eksikliği olmak üzere başlıklar altında ele almıştır (url-1). Türk
Serbest Mimarlar Derneği 2014 yılında gerçekleştirdikleri geniş kapsamlı çalıştayda,
mimarlık mesleğinin cumhuriyet tarihinin en problemli dönemini yaşadığını ifade etmiştir.
Yayınlanan bildiride, ‘mesleki haklara ve telif haklarına getirilen yasal sınırlamalar, proje ve
yapı elde etme süreçlerindeki sorunlar, şaşırtıcı emsal uygulamaları ve dayatmalar, mimarlık
hizmetindeki kontrol ve denetim eksiklikleri ve Mimarlar Odasınca yapılan tescil işlemlerinin
kaldırılması gibi uygulamaları mesleği bilinçli olarak itibarsızlaştırma çalışmaları olarak
tanımlamış ve meslek ortamına ve çalışma yaşamına olumsuz etkileri olduğunu raporlamıştır
(url-2). Öte yandan 2001 yılından bu yana her yıl Mimarlar Odası tarafından düzenlenen
Mimarlık ve Eğitim Kurultaylarında meslek alanındaki ve mimarlık eğitimindeki sorunlar
tanımlanarak tartışılmaktadır. 29 Kasım 2021’de düzenlenen 11. Kurultayda, mimarlık
eğitiminin zor şartlar altında yapıldığı, niteliksiz mimarlık bölümlerinin açıldığı çok fazla
mezun verilmesi ile meslek icrasında ekonomik kaygıların arttığı. bu nedenle meslek etiğinin
zayıfladığı yönünde sorunlar değerlendirilmiştir. Tüm bu sorunlar mimarlık mesleğinin
doğası gereği sağlıksız yapılaşma ve niteliksiz kentleşmenin oluşumuna etki ederek sadece
mimarı değil, toplumu ve yaşam alanlarını da olumsuz etkileyeceğinden sorunların doğru
tespiti ve çözümü son derece önemlidir.
2.2. Mesleki Doyum
Meslek hayatı boyunca birey yaptığı işe yönelik pek çok bilgi ve deneyim kazanmaktadır. Bu
bilgi ve deneyime ek olarak işi ile ilgili yaşadığı olumlu/olumsuz olaylar karşısında bireyin
işine karşı tutumlarını şekillendiren duygu birikimi de oluşmaktadır (Eğinli, 2009). Bireyin
işine karşı tutumları ise beklenti ve gereksinimler doğrultusunda gerçekleşmektedir (Şahin,
1999). Bireyin beklenti ve gereksinimlerinin ne derece karşılandığı mesleki doyum olarak
tanımlanmaktadır (Vroom, 1964; Davis, 1988). Locke (1976)’ a göre mesleki doyum,
bireylerin işi ve iş deneyimlerinin değerlendirilmesi sonucu ulaştığı olumlu bir duygu
durumu, olarak tanımlamıştır. Kalleberg (1977) ise, bir bütün olarak işe karşı tutum
olabileceği gibi, yapılan işin farklı yönlerinin doyum sağlayabileceğini savunmaktadır. Tüm
bu tanımlarıyla mesleki doyum, bireyin işinde başarılı, verimli ve etkili çalışma
gerçekleştirmesinde etkili bir faktördür ve mesleki etkinliklerin insan yaşamının yaklaşık
1/3’ünü karşıladığı düşünüldüğünde bireyin kendisine olduğu kadar topluma da fayda
sağlayabilmesi için mesleki doyumun sağlanması önem kazanmaktadır.
Mimarlık mesleğinin, etkileri yüzyıllar sürecek olan yapılı ve sosyal çevrenin oluşmasında,
bilimsel, teknik ve sanatsal pratikleri ile, taşıdığı büyük sorumluluk düşünüldüğünde
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mimarların mesleki doyuma ulaşmaları son derece önemlidir. Mimarlık, değinildiği gibi çok
katmanlı ve hibrid yapısı içinde interdisipliner çalışma gerektiren karmaşık bir çalışma
ortamında gerçekleştirilmektedir. Mesleki doyumun, çalışan bireyin işine olduğu kadar
işyerindeki ilişkilerine yönelik geliştirdiği olumlu zihinsel tutum ve ruhsal durumla ilişkili
(Barutçugil, 2004) olduğu düşünüldüğünde, genel duruma ilişkin tanımlama yapabilmek için
işyerindeki ilişkilerin ve bağıl olarak beklentilerin farklılaşması sebebiyle mimari formasyonu
sağlayan mesleğin aktörleri olan hocalar/akademisyenlerin, uygulama ortamının aktörleri olan
memurlar/kamu çalışanlarının ve profesyonellerin ve amatörlerin/iş sahibi-ücretli çalışanların
mesleki doyumlarının ayrı olarak ele alınması gereklidir.
Bu noktada mesleki doyum ölçülebilir bir teorik altlığa ihtiyaç duymaktadır. İlk olarak
1920’lerde ortaya konulan ve 1940’lı yıllarda ön plana çıkan mesleki doyum / iş doyumu
kavramını açıklamaya yönelik çok sayıda teorik çalışma yapılmıştır (Çivici, 2016). Bu
çalışmalardan biri de Herzberg’in İki Faktör Kuramından yola çıkarak Kuzgun, Aydemir
Sevim ve Hamamcı tarafından 1999 yılında geliştirilmiş, pek çok çalışmada kullanılarak
geçerliliği test edilmiş Mesleki Doyum Ölçeği (MDÖ)’dir. Diğer ölçeklerden ayrılan noktası,
çalışılan işyerinin/firmanın yeterliliğine bağlı çıkarımlar yerine daha çok işin özüne yönelik,
yani meslekteki etkinliklerin ilgi ve yeteneklerle uygunluğu, sorumluluk alma, gelişme ve
ilerleme olanakları ile ilgili maddeler üzerinden veri oluşturmasıdır. Araştırma kapsamı
mimarın içinde bulunduğu anlık şartlar üzerinden değil, mimarlık mesleği-mimar ilişkisi
üzerinden tüm mimar aktörlere uygulanarak yapılabilecek genel bir değerlendirmeyi
gerektirdiğinden Kuzgun, Aydemir Sevim ve Hamamcı tarafından geliştirilen Mesleki Doyum
Ölçeği kullanılmıştır.
Literatürde mimarlık mesleğinde mesleki doyuma yönelik sınırlı sayıda çalışma ile
karşılaşılmıştır. Çivici (2016) tarafından gerçekleştirilen “İş Doyumu, Demotivasyon
Faktörleri ve Tükenmişlik Arasındaki İlişki: Mimarlar Üzerine Bir Araştırma” başlıklı
çalışmada, Minnesota İş Doyum Ölçeği kullanılmıştır. Ölçek sadece Türk inşaat sektöründe
faaliyet gösteren mimari tasarım bürolarında ücretli çalışan 148 mimara uygulanmıştır.
Değerlendirme sonucunda; iş doyumunun sağlanamadığı çalışma ortamında mimarların
tükenmişlik yaşayabileceği, ancak her iş doyumsuzluğu yaşayan mimarın tükenmişlik
yaşayacağı yönünde sonuç olmadığı görülmüş ve ücretli çalışan mimarların iş doyumunun
arttırılması gerektiği çıkarımı yapılmıştır.
Tantekin Çelik ve Laptalı Oral (2013), survey tekniği ile Türkiyede genelinde toplam 922
mimar ve inşaat mühendisine uygulanan Minnesota İş Doyum Ölçeği ile iş tatminini
ölçmüştür. Çalışma aynı zamanda kişilik özellikleri, mesleğe bağlılık ve çalıştığı kuruma karşı
geliştirdikleri örgütsel bağlılık durumlarını ve birbiriyle ilişkisini incelemiştir. Çalışmada
mimar ve inşaat mühendislerinin orta düzeyde mesleki doyumlarının olduğu ve kamu
sektöründe çalışanların, özel sektörde çalışanlara göre iş tatminlerinin daha düşük olduğu
sonucuna ulaşılmıştır. Değerlendirme sonucunda çalışanların iş tatminini arttırmak için kişilik
özelliklerinin göz önünde tutulması ve sektöre özel motive edici politikaların geliştirilmesi
önerilmiştir.
Kuzgun, Aydemir Sevim ve Hamamcı tarafından geliştirilen Mesleki Doyum Ölçeğinin
mimarlık mesleği üzerinde uygulandığı çalışma ile karşılaşılamamış olup, Güneş (2020)
tarafından kullanılarak psikolojik danışmanların meslek doyumuna yönelik gerçekleştirilen
çalışma sonuçları incelendiğinde, algılanan sosyoekonomik duruma göre mesleki doyum
düzeyinin farklılaştığı görülmüştür. Bu analize göre, sosyoekonomik durumunu iyi ve üstü
olarak algılayanların mesleki doyum düzeyleri, orta ve altı olarak algılayanlardan daha fazla
çıkmıştır ve bu sonucun diğer benzer çalışmalarla da tutarlı olduğu ifade edilmiştir. Ülkenin

www.artuklukongresi.org

211

Mardin, TURKEY

7th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

içinde bulunduğu ekonomik tablo içerisinde pek çok meslekte yaşanan ekonomik sıkıntılar
mesleki doyumu da olumsuz yönde etkilemektedir.
3. ALAN ARAŞTIRMASI
Çalışmada, Aydın ilinde gerçekleştirilen bir alan araştırması ile mimarlık mesleğinde çalışma
koşullarının, mimarların mesleki doyumlarının ortaya konulması amacıyla betimsel araştırma
türlerinden olan örnek durum yöntemi planlanmıştır. Veri toplama tekniği olarak elektronik
ortamda gerçekleştirilmek üzere açık ve kapalı uçlu sorulardan oluşan 3 bölümlü anket formu
kullanılmıştır. Anket formunun birinci bölümünde mimarların sosyo-demografik bilgilerine
yönelik sorular; ikinci bölümünde çalışma yaşamına ve koşullarına yönelik sorular; üçüncü
bölümünde ise mesleki doyum düzeyine yönelik sorular yöneltilmiştir (EK-1).
Mesleki doyum düzeyinin incelenmesi amacıyla kullanılacak olan ölçeğe karar vermek üzere
gerçekleştirilen literatür araştırmasında, özellikle yurtdışında uzun süredir kullanılmakta olan
ölçeklerin daha çok işyerinin fiziksel koşullarını belirlemeye yönelik olduğu ve söz konusu
ölçeklerde yer alan maddelerin araştırma konusunun analizinde yetersiz kalacağı
düşünülmüştür. Bu sebeple Kuzgun, Sevim ve Hamamcı (1999) tarafından hazırlanan ve
bireyin üyesi olduğu meslekten ne derece memnun olduğunu anlamaya yönelik sorulardan
oluşan Mesleki Doyum Ölçeği (MDÖ) kullanılmıştır.
Araştırmanın örneklemini, TMMOB Mimarlar Odası Aydın Temsilciliği’ne üye 221 mimar
oluşturmaktadır. Tüm üyelere Mimarlar Odası mail sistemi üzerinden anketin ulaştırılması
sağlanmıştır ve toplamda 90 kişiden geri dönüş alınmıştır. 1 katılımcının sosyodemografik
bilgileri Mimarlar Odası Aydın Temsilciliği üye bilgileri ile uyuşmadığından değerlendirme
dışı bırakılmış ve toplam 89 katılımcının yanıtları değerlendirmeye alınmıştır. Böylelikle
%40,2 katılım oranına ulaşılmıştır. Elde edilen veriler frekans analizi ve içerik analizi ile
çözümlenmiştir.
3.1. BULGULAR
3.1.1. Sosyo- Demografik Bulgular
Ankete katılan mimarların sosyodemografik özellikleri Tablo 1’de verilmiştir. Buna göre
katılımcıların %55’i kadın, %45’i erkektir. 21 ve 74 yaş aralıklarında katılımcılar olup, yaş
ortalamaları 36’dır. Ağırlıklı olarak %47,2’si 25-34 yaş aralığında genç bir popülasyonu
temsil etmektedirler. Katılımcıların %54’ü evli ,%46’sı bekardır ve öğrenim durumları %86,5
ile ağırlıklı olarak lisans seviyesindedir. %13,5 oranında yüksek lisans mezunu bulunup,
doktora öğrenimini tamamlamış katılımcı bulunmamaktadır.
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Değişken

Kategori

f

%

Cinsiyet

Kadın
Erkek

49
40

55
45

Yaş

24 yaş ve altı
25-34
35-44
45-54
55-64
65 yaş ve üstü

10
42
14
13
7
3

11,2
47,2
15,7
14,6
7,8
3,3

Evli
Bekar

48
41

54
46

Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

77
12
0

86,5
13,5
0

Medeni
Durum
Öğrenim
Durumu

Tablo 1. Katılımcıların sosyo-demografik özellikleri

Günümüzde ülkemizde ve KKTC’de bulunan üniversiteler dahil olmak üzere mimarlık
programı bulunan 82 farklı üniversite bulunmaktadır (Yök, 2021). Ankete katılan mimarların
mezun oldukları üniversiteler Şekil 1’de gösterilmiştir. 1’i yurtdışında bulunan, 2’si Ankara
DMMA, 1’i Konya DMMA ve 37’si ülkemizde ve KKTC’de bulunan üniversitelerden
mezun olmak üzere yaygın bir dağılım görülmektedir. Ankete en çok Dokuz Eylül
Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi, Trakya Üniversitesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi’nden
mezun olanlar katılmıştır (Şekil 1).

Şekil 1. Katılımcıların mezun olduğu üniversiteler (lisans seviyesi)
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3.1.2. Mimarlık Mesleği Çalışma Yaşamına Yönelik Bulgular
Katılımcıların %89,8’ini temsil eden 80 kişi mimarlık mesleğini aktif olarak icra ederken,
%10,2’sini temsil eden 9 kişi mesleği aktif olarak icra etmediklerini belirtmişlerdir (Şekil 2).
Mimarlık mesleğini aktif olarak icra etmeyen 9 katılımcının, 5’i mimarlık dışı alanda
çalışırken 4’ü işsiz durumdadır. İşsiz konumda olan mimarların 3’ü iş aramaya devam
ederken 1’i iş aramamaktadır (Şekil 2). Mimarlık dışı alanda çalışanlar, taahhüt işleri, cephe
sistemleri, alüminyum yapı sistemleri, mobilya imalatı ile mobilya ve dekorasyon işleri
alanlarında faaliyet gösterdiklerini belirtmişlerdir. Aktif olarak mimarlık mesleğini icra
etmeyenlerin mimarlık mesleğine bağlılık durumları Tablo 2’de verilmiştir. Bu sonuca göre
%77,7’si kendilerini mimarlık mesleğine bağlı hissederken, %11,1 nötr hissetmekte ve
%11,1’i ise kendini bağlı hissetmemektedir. Mesleğe bağlı hissetmeyen katılımcı işsiz
olduğunu ve iş aramaya devam ettiğini, nötr hisseden katılımcı ise mimarlık mesleğinin
beklentilerini karşılamadığını belirtmiştir.
Değişken

f

%

Çok bağlı hisseden

4

44,4

Bağlı hisseden

3

33,3

Nötr

1

11,1

Bağlı hissetmeyen

0

0

Hiç bağlı hissetmeyen

1

11,1

Tablo 2. Mimarlık mesleğini aktif olarak icra etmeyenlerin mesleğe bağlılık durumları

Mimarlık mesleğini aktif olarak icra etmekte olan katılımcıların %51,2’si mezun
olduklarından bugüne kadar mimarlık mesleğinde aktif faaliyet göstermektedirler. %25’i 1
yıldan az, %17,5’i 1-3 yıl arası, %1,2’si 3-5 yıl arası ve %5’i 5 yıldan fazla süreyle mimarlık
mesleğini icra etmemiş/edememişlerdir (Tablo 3).

Değişken

f

%

Olmadı

41

51,2

1 yıldan az

20

25

1-3 yıl arası

14

17,5

3-5 yıl arası

1

1,2

5 yıldan fazla

4

5

Tablo 3. Mimarlık mesleğini aktif olarak icra edenlerin başka bir işte çalışma
ya da işsiz kalma durumları ve süreleri
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Mimarlık alanında çalışan katılımcıların %55’i firma sahibi/ortağı olarak, %23,7’si özel
sektörde ücretli çalışan olarak, %11,2’si kamuda çalışan olarak ve %10’u bağımsız çalışan (iş
bazında / freelance) olarak mesleki faaliyetlerini sürdürmektedir. Bir katılımcı tarafından
‘diğer’ olarak belirtilen ‘şantiye şefliği’, ‘bağımsız çalışan (iş bazında / freelance)’ seçeneği
altında değerlendirilmiştir.
Katılımcıların %81,1’i tasarım ve projelendirme alanında, %28,4’ü görselleştirme alanında,
%16’sı rölöve/restorasyon alanında, %51,8’i uygulama/şantiye alanında, %7,4’ü bilirkişilik
alanında faaliyet gösterirken, akademik alanda mimarlık mesleği icra eden (akademisyen)
katılımcı bulunmamaktadır (Tablo 4). ‘Diğer’ kapsamında belirtilen iç mekan tasarımı ve
dekorasyon; tasarım ve projelendirme alanı olarak, yapı denetimi ‘uygulama/şantiye’ alanı
olarak, gayrimenkul değerleme uzmanı ise bilirkişilik alanı olarak değerlendirilmiştir.

Şekil 2. Katılımcıların genel istihdam durumu

Değişken

f

%

Tasarım ve projelendirme

65

81,2

Görselleştirme

23

28,4

Rölöve / Restorasyon

13

16

Uygulama / Şantiye

42

51,8

Akademik

0

0
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Bilirkişilik

6

7,4

Diğer

0

0

Tablo 4. Meslekte faaliyet gösterilen alanlar

Katılımcıların haftalık ortalama çalışma saatleri Tablo 5’te verilmiştir %25 oranla en çok 4045 saat çalışma süreleri bulunmaktadır. Haftalık ortalama 30 saatten az çalışan %12,5 ve 50
saatten çok çalışan %21,2 oranında katılımcı bulunmaktadır.
Değişken

f

%

30 saatten az

10

12,5

30-40 saat arası

17

21,2

40-45 saat arası

20

25

45-50 saat arası

16

20

50 saatten çok

17

21,2

Tablo 5. Haftalık ortalama çalışma süreleri

Katılımcıların aylık ortalama kazanç miktarları ve yeterlilik değerlendirmelerine ilişkin veriler
Tablo 6’ ve Tablo 7’de gösterilmiştir. En çok, %42,5 oranla 34 katılımcı 2.826 TL – 5.750 TL
arası kazanca sahiptir. %11,2 oranla 9 katılımcı asgari ücret altında kazanç sağlamakta olup,
1’i aylık kazancını yaptığı iş için yeterli bulduğunu, 8’i ise yeterli bulmadığını belirtmiştir.
İçlerinden 2 katılımcı özel sektörde ücretli çalışan, 3 katılımcı bağımsız çalışan, 4 katılımcı
ise ortağı/sahibi olduğu işyerinde çalışan olarak mesleki faaliyetlerini sürdürmektedir. %2,5
oranla 2 katılımcı 20.001 TL ve üzerinde kazanç sağlamakta olup, 1’i aylık kazancını yaptığı
iş için yeterli bulduğunu, diğeri ise yeterli bulmadığını belirtmiştir. 2 katılımcı da
ortağı/sahibi olduğu işyerinde çalışan olarak meslek faaliyetlerini sürdürmektedir.
Katılımcıların %71,2 aylık ortalama kazançlarını yaptıkları iş için yeterli bulmadıklarını
belirtmişlerdir.

Değişken

f

%

2.825 TL ve altı

9

11,2

2.826 TL - 5.750 TL

34

42,5

5.751 TL - 7.500 TL

18

22,5

7.501 TL - 10.000 TL

12

15

Değişken

f

%

10.001 TL - 15.000 TL 1

1,2

Evet, yeterli buluyorum.

9

11,2

15.001 TL- 20.001 TL 4

5

Kısmen yeterli buluyorum.

14

17,5

20.001 TL ve üstü

2,5

Hayır, yeterli bulmuyorum.

57

71,2

2

Tablo 6. Aylık ortalama kazanç miktarları
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Katılımcıların mesleki hizmetleri karşılığında ücretlerini zamanında tahsil etme durumları
Tablo 7’de gösterilmiştir. %35 oranda zamanında tahsil edilemediği, %23,8 oranda da kısmen
zamanında tahsil edildiği, %41,3 oranla ücretlerin zamanında tahsil edildiği görülmektedir.
Firma sahibi/ortağı olan katılımcıların %20,5’i, özel sektörde ücretli çalışan katılımcıların
%73,7’si, kamuda çalışan katılımcıların %100’ü ve bağımsız çalışan katılımcıların %12,5’i
ücretlerini zamanında tahsil ettiklerini belirtmişlerdir.
Değişken

f

%

Evet, ediyorum

33

41,3

Kısmen ediyorum

19

23,8

Hayır, edemiyorum.

28

35

Tablo 8. Katılımcıların zamanında ücret tahsil etme durumları

Katılımcıların yaşları ve aylık ortalama kazançları arasındaki ilişki Tablo 8’de gösterilmiştir.
35-44 yaş arası ve 45-54 yaş arasında görece yüksek kazanç miktarları dağılımı varken, 24
yaş ve altı ile 65 yaş ve üstü yaş aralıklarında asgari ücretin altı da dahil olmak üzere düşük
kazanç miktarları bulunmaktadır.

Yaş / Aylık 2.825TL
Gelir
ve altı

2.826 TL - 5.751 TL - 7.501 TL - 10.001 TL - 15.001 TL5.750 TL 7.500 TL 10.000 TL 15.000 TL
20.000 TL

24 yaş ve altı

50%

37,5%

12,5%

0%

0%

0%

0%

25-34 yaş

5.7%

62,8%

20%

8,5%

0%

0%

2,8%

35-44 yaş

7,1%

14,2%

28,4%

21,4%

7,1%

14,2%

7,1%

45-54 yaş

0%

15,3%

30,7%

38,4%

0%

15,3%

0%

55-64 yaş

0%

57,1%

28,5%

14,2%

0%

0%

0%

33,3%

0%

0%

0%

0%

0%

65 yaş ve üstü 66,6%

20.001 TL
ve üstü

Tablo.9 Katılımcıların yaşları ve kazançları arasındaki ilişki
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Şekil 3. Katılımcıların mimarlık dışında gelir getirici faaliyette bulunma durumları (Genişletilmiş tablo: Ek2)

Firma sahibi/ortağı olan katılımcıların %40’ı, özel sektörde ücretli çalışan katılımcıların
%22’si, kamuda çalışan katılımcıların %22,2’si ve bağımsız çalışan katılımcıların %25’i ek
gelir getirici faaliyette bulunmaktadır. Toplamda %50’si geçim sağlamak için, %50’si ise
daha fazla kazanmak için ek iş yaptıklarını belirtmiştir. Bağımsız çalışanların tamamı geçim
sağlamak için, kamuda çalışanların tamamı ise daha fazla kazanmak için mimarlık dışı ek iş
faaliyetlerini sürdürmektedir (Şekil 3).
Katılımcıların %55,6’sı kendi yaptıkları iş açısından işverenlerini entellektüel olarak yetersiz,
%27,2’si kısmen yeterli ve %17,3’ü ise yeterli bulmaktadır (Tablo 10). Firma sahibi/ortağı
olan katılımcıların %13,6’sı, özel sektörde ücretli çalışan katılımcıların %26,3’ü, kamuda
çalışan katılımcıların %11,1’i, ve bağımsız çalışan katılımcıların %12,5’i işverenlerini
entelektüel açıdan yeterli bulduklarını belirtmişlerdir.
Değişken

f

%

Değişken

f

%

Evet

14

17,3

Evet

31

38,7

Kısmen

22

27,2

Kısmen

29

36,2

Hayır

45

55,6

Hayır

20

25

Tablo 10. İşverenleri entelektüel açıdan
yeterli bulma durumları

Tablo 11. Mesleki becerilerin işverenler tarafından
kısıtlandığını düşünme durumları

Katılımcıların %38,7’si işverenlerinin mesleki becerilerini kısıtladıklarını, %36,2’si kısmen
kısıtladıklarını ve %25’i ise kısıtlamadıklarını düşünmektedir. Firma sahibi/ortağı olan
katılımcıların %20,5’i, özel sektörde ücretli çalışan katılımcıların %42,1’i, kamuda çalışan
katılımcıların %22,2’si ve bağımsız çalışan katılımcıların %12,5’i işverenlerinin mesleki
becerilerini kısıtlamadıklarını düşünmektedir (Tablo 11).
Aktif olarak mimarlık mesleğini icra etmeyenlerin mimarlık mesleğine bağlılık durumları
Tablo 12’de verilmiştir. Bu sonuca göre %74,9’u kendilerini mimarlık mesleğine bağlı
hissederken, %16,2 nötr hissetmekte ve %8,7’si ise kendini bağlı hissetmemektedir. Mesleğe
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bağlı hissetmeyen katılımcı işsiz olduğunu ve iş aramaya devam ettiğini, nötr hisseden
katılımcı ise farklı bir alanda çalıştığını belirtmiştir.
Değişken

f

%

Çok bağlı hisseden

29

36,2

Bağlı hisseden

31

38,7

Nötr (ne bağlı ne değil)

13

16,2

Bağlı hissetmeyen

5

6,2

Hiç bağlı hissetmeyen

2

2,5

Tablo 12. Mimarlık mesleğini aktif olarak icra edenlerin mesleğe bağlılık durumları

3.1.3. Mesleki Doyuma Yönelik Bulgular
Mimarlık mesleğini aktif olarak icra eden 80 katılımcıya yönelik olarak Kuzgun, Aydemir
Sevim ve Hamamcı tarafından hazırlanan Mesleki Doyum Ölçeği (ek-1) uygulanmıştır.
Ölçekte aktif olarak yapılan iş üzerinden değerlendirme soruları yer aldığı için, mimarlık dışı
alanda faaliyet gösteren katılımcılara uygulanmamıştır. Ölçekte 20 madde bulunmaktadır.
1,2,3,5,6,7,8,12,13,15,16,17,18,20 numaralı maddeler için; Her zaman:5, Sık sık:4, Ara sıra:3,
Nadiren:2, Hiçbir zaman:1 şeklinde puanlanmaktadır. 4, 9, 10, 11, 14, 19 numaralı maddeler
ise olumsuz maddelerdir ve tersten puanlanması gerekmektedir. Puan aralığı 20-100
olmaktadır ve alınan puanlar yüksek olduğunda bireyin mesleki doyumunun, yani işin
özünden aldığı doyumun yüksek olduğu varsayılır.
Mimarların mesleki doyum toplam puan ortalamaları 75,7, en düşük puan 48, en yüksek puan
99 ve ortanca puan ise 77,5 olarak sonuçlanmıştır.
Mimarların yaşları ve mesleki doyum puanları Tablo 13’de gösterilmiş olup, aralarında
anlamlı bir ilişki görülmemiştir.
Yaş / MDÖ Puanları

En..Düşük
Puan

Ortanca
Puan

En..Yüksek
Ortalama
Puan

24 yaş ve altı

63

78

99

79

25-34

54

79

95

76,4

35-44

48

67

87

65,6

45-54

56

84

93

80,3

55-64

66

77

91

77,1

61

93

94

82,6

65 yaş ve üstü

Tablo 13. Yaş aralıkları ve mesleki doyum puanları

Meslekteki aktörlere göre mesleki doyum puanları Tablo 14’te gösterilmiş olup, mesleki
doyum düzeyi ortalama puanlarının en yüksek firma sahibi/ortağı olarak çalışan mimarlarda,
en düşük ise bağımsız çalışan mimarlarda gözlemlendiği söylenebilmektedir.
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Aktörler / MDÖ Puanları

EnDüşük
Puan

Ortanca En..Yüksek
Ortalama
Puan
Puan

Firma sahibi/ortağı

50

79

95

76,9

Özel..sektörde..ücretli..çalışan

60

72

94

75,1

Kamuda çalışan

58

73

86

74,6

Bağımsız çalışan

48

73,5

99

71,7

Tablo 14. Mimar aktörler ve mesleki doyum puanları

Meslekteki kazanç miktarları ve mesleki doyum puanları Tablo 15’de gösterilmiş olup, belirli
bir kazanç miktarına kadar mesleki doyumun arttığı ancak daha üst kazanç miktarlarında
mesleki doyumun da giderek azaldığı gözlemlenmiştir.
Kazançlar
/ MDÖ Puanları

En..Düşük
Puan

Ortanca
Puan

En..Yüksek
Ortalama
Puan

2.825 TL ve altı

53

74

93

72,5

2.826 TL-5.750 TL

56

73

99

74,5

5.751 TL-7.500 TL

56

77

91

75,2

7.501 TL -10.000 TL

62

81,5

93

79,1

10.001 TL -15.000 TL

87

87

87

87

15.001 TL-20.001 TL

48

82,5

93

76,5

20.000 TL ve üstü

50

72,5

95

72,5

Tablo 15. Aylık ortalama kazançlar ve mesleki doyum puanları

Meslekteki kazanç miktarlarından memnun olma durumu ve mesleki doyum puanları Tablo
16’da gösterilmiş olup, aralarında anlamlı bir ilişki gözlemlenmemiştir.
Kazançlar
/MDÖ Puanları

En..Düşük
Puan

Ortanca
Puan

En..Yüksek
Ortalama
Puan

Yeterli bulanlar

64

91

95

86,1

Kısmen..yeterli
bulanlar

56

68,5

93

70,8

Yeterli bulmayanlar

48

77,5

99

75,2

Tablo 16. Aylık ortalama kazançları yeterli bulma durumları ve mesleki doyum puanları

Haftalık ortalama çalışma süreleri ile mesleki doyum puanları Tablo 17’de gösterilmiş olup,
40-45 saat aralığına kadar çalışma süresi arttıkça mesleki doyumun arttığı ancak daha fazla
çalışma sürelerinde çalışma süresi arttıkça mesleki doyumun azaldığı söylenebilmektedir
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Çalışma Süreleri
/ MDÖ Puanları

En..Düşük
Puan

Ortanca
Puan

En..Yüksek Ortalama
Puan
a

30 saatten az

53

62,5

94

68,6

30-40 saat arası

56

70

93

71,8

40-45 saat arası

50

82,5

95

80,5

45-50 saat arası

64

80

95

78,5

50 saatten çok

48

76

99

75,1

Tablo 17. Haftalık ortalama çalışma süreleri ve mesleki doyum puanları

Katılımcıların mesleğe bağlılık durumları ve mesleki doyum puanları arasındaki ilişki Şekil
6’da gösterilmiş olup, mesleğe bağlılık seviyesinin arttıkça mesleki doyum düzeyinin arttığı
gözlemlenmiştir.

Şekil 4. Mesleğe bağlılık ve mesleki doyum puanları arasındaki ilişki

4. TARTIŞMA VE SONUÇ
Bu çalışmada TMMOB Mimarlar Odası Aydın Temsilciliği’ne üye mimarların çalışma
yaşamı ve mesleki doyumları ortaya konmuş, çalışma yaşamı ve mesleki doyum arasındaki
ilişki araştırılmıştır. Çalışmaya Aydın Mimarlar Odası’na üye 221 mimarın tümüne anket
yönergesi e-mail yoluyla gönderilmiş olup, çalışmaya 90 mimar katılım sağlamış oda üyesi
olmadığı tespit edilen 1 kişinin yanıtları değerlendirme dışı bırakılmıştır. Böylelikle anket
%40,2 oranında katılım üzerinden değerlendirilmiştir. Katılımcıların cinsiyetleri ve medeni
durumları dengeli şekilde dağılmış olup, 34 yaş altı olan 52 katılımcı (%58,4) yoğunluğu ile
genç bir popülasyonu temsil etmektedirler Genç nüfus yoğunluğu, her yıl mezun olan mimar
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sayısının artması ile ilişkilendirilebilmektedir. 77 katılımcı (%86,5) lisans seviyesinde, 12
katılımcı (%14,5) ise yüksek lisans seviyesinde öğrenimlerini tamamlamıştır.
Çalışma yaşamına ilişkin veriler çözümlendiğinde, katılımcıların %10.2’sinin mimarlık
mesleğini aktif olarak icra etmediği, %5,6 oranında mimarlık dışı alanda çalışan, %4,6
oranında ise hiçbir işte çalışmayan/işsiz mimar bulunduğu görülmüştür. Buna karşın %77,7
oranında mimarlık mesleğine bağlılıkları, mimarlık alanında faaliyet göstermek istedikleri
ancak imkan bulamadıklarına yönelik bilgi taşımakta ve meslekteki istihdam sorununa işaret
etmektedir. Mimarlık mesleğini aktif olarak icra eden mimarların da %49,8’inin mezun
olduktan sonra doğrudan mesleğe başlayamadığı ve işsiz kaldıkları süreler olduğu sonucu da
istihdam sorununu doğrulamaktadır. Katılımcılar %55 oranla yoğunluklu olarak firma
sahibi/ortağı olarak mesleki faaliyetlerini sürdürmektedir. %81,1 oranında tasarım ve
projelendirme alanında hizmet vermektedirler. Buna karşın rölöve/restorasyon alanında %16,
bilirkişilik alanında %7,4 oranlarında hizmet verilmesi mesleğin sadece belirli bir alanında
yığılma oluştuğunun göstergesidir ve diğer alanlarda yeteri kadar bilgi sahibi olunmadığını
düşündürtmektedir.
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği tarafından 2021 yılı için belirlenen aylık brüt 5.750
TL miktarındaki asgari ücret ve üzerinde kazanç sağlayan sadece %46,2 katılımcı
bulunmaktadır. Katılımcıların uzun çalışma saatlerine karşın aylık ortalama kazanç
miktarlarının düşük olması, %71,2 oranında kazanç miktarlarından memnun olmamaları,
yüksek oranda ücretlerini tahsil etmede zorluk çekmeleri mimarlık mesleğinde çalışma
yaşamındaki sosyoekonomik açıdan zorlukların göstergesidir. Öte yandan mesleki deneyim
ve kazanç miktarları arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır, 35-44 yaş arası mimarların
kazançları diğer yaş gruplarına kıyasla yüksek olduğu söylenebilmektedir.
Mimarlığın her alanından mimarlık dışında ek gelir getirici işe ihtiyaç duyan katılımcılar
olmuştur. %50 gibi yüksek bir oranla geçimlerini sağlayamadıkları için ek iş yaptıklarını
belirtmişlerdir. Bu durum çalışma yaşamına ilişkin geçim sorunlarının ciddi boyutta olduğunu
göstermektedir. Mimarların büyük çoğunluğu işverenlerini entelektüel açıdan yeterli
bulmamakta ve mesleki becerilerini kısıtladıklarını düşünmektedir. Bu durum, yapılı çevre
üretiminde mimari bilginin yeteri kadar kullanılamadığının bir göstergesi olarak
değerlendirilebilmektedir.Mimarlık mesleğini aktif olarak icra etmeyenlerin mesleğe bağlılık
oranlarının, aktif olarak icra edenlere nazaran yüksek olduğu görülmektedir. Bu durum
meslekte deneyimlenen olumsuz çalışma koşullarının mimar ve mimarlık mesleği arasındaki
bağı zayıflattığının bir sonucu olarak düşünülmektedir. Elde edilen bulgular literatürdeki
bulguları desteklemektedir; mimarlık mesleği çalışma yaşamının farklı alanlarında çeşitli
oranlarda gözlenen, istihdam sorunları, uzun çalışma saatleri, kazanç miktarı ve tahsil
edilebilmesine yönelik problemler başta olmak üzere çalışma koşullarındaki olumsuzluklar
göze çarpmaktadır.
Mesleki doyumla ilgili olarak, mimarlık mesleğini aktif olarak icra eden katılımcılara
uygulanan mesleki doyum ölçeğinden alınan mesleki doyum toplam puan ortalamaları 75,7,
en düşük puan 48, en yüksek puan ise 99 olarak sonuçlanmıştır. Benzer çalışmalar
incelendiğinde, mesleki doyum ölçeği 2019-2020 Eğitim Öğretim yılında Edirne ilinin tüm
ilçelerinde görev yapmakta olan 22 rehberlik öğretmenine uygulanmış ve öğretmenlerin
mesleki doyum toplam puan ortalamaları 51,5, minimum puan 24, maksimum puan ise 87
olarak sonuçlanmıştır (Hüseyin Hüsnü Tekışık Rehberlik ve Araştırma Merkezi,2020). Bir
diğer çalışmada mesleki doyum ölçeği Türkiye’nin coğrafi bölgelerinin her birinden seçilen
yedi farklı üniversite hastanesinin KBB kliniklerinde çalışan 100 hemşireye uygulanmış
mesleki doyum puan ortalamaları 65,09 olarak sonuçlanmıştır (Kaya ve ark, 2011). Bu
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örnekler ile kıyaslandığında katılımcı mimarların mesleki doyumlarının yüksek olduğu
söylenebilir.
Mesleki doyum üzerine literatürde karşılaşılan çalışmalar çoğunlukla sosyodemografik
özellikler ile mesleki doyum arasındaki ilişkinin analizine yönelik çıkarımlarla
sonuçlandırılmıştır. Bu çalışmada ise araştırma soruları ile ilişkili olarak mesleki doyumun
çalışma koşulları ile ilişkisine yönelik analizler gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların mesleki
doyumları ile yaşları yani bir bakıma mesleki tecrübe yılları arasında anlamlı bir ilişki
görülmemiştir. Meslekteki farklı aktörlerin mesleki doyum durumları incelenmiş; büyük
farklar olmaksızın firma sahibi/ortağı olarak çalışan mimarların mesleki doyum ortalama
puanının görece yüksek olduğu görülmüştür. Çivici (2016)’nin çalışmasına görece, Aydın
ilinde ücretli çalışan mimarların mesleki doyumu yüksek görülmüş, Çelik ve Oral (2013)’ın
çalışmasında edinilen sonuçla benzer olarak kamu çalışanlarının özel sektörde ücretli çalışana
oranla mesleki doyumları düşük çıkmıştır. Yasal çalışma saati sınırına ulaşana kadar (45 saat),
çalışma saati arttıkça mesleki doyumun arttığı, ancak üzerine çıkılan her saatte çalışma saati
arttıkça mesleki doyumun azaldığı görülmüştür.
Mimarların kazanç miktarları ve mesleki doyumları arasındaki ilişki incelendiğinde, 10.001
TL -15.000 TL arası kazanca kadar kazanç arttıkça mesleki doyumun arttığı; ancak 15.000 TL
üzerinde kazanç arttıkça mesleki doyumun azaldığı gözlemlenmiştir. Bu durum, yaşam
tatmini çalışmaları ile uyumluluk göstermektedir. Gent Üniversitesi sağlık ekonomisti Prof.
Dr. Lieven Annemans ve ekibi tarafından 4 yıl süreyle gerçekleştirilen ‘Ulusal Mutluluk
Araştırması’na göre(2018), ortalamanın altında gelire sahip olanların yeterince mutlu
olmadığı, aylık 4.500 euro kazanca kadar mutluluğun arttığı ancak daha üzeri kazanca sahip
olanların az kazananlara oranla kendilerini çok daha mutsuz hissettikleri sonucuna ulaşılmıştır
(url-3). Çalışmamızdaki mesleki doyum ve Annemans’ın çalışmasındaki yaşam tatmini
arasındaki anlamlı ilişki, Aşan ve Erenler (2008)’in çalışmasında mesleki doyum ve yaşam
tatmini arasındaki pozitif ilişki olduğu sonucu ile doğrulanabilmektedir.
Öte yandan Güneş (2020) tarafından gerçekleştirilen çalışmada, psikolojik danışmanların
sosyoekonomik durumu yüksek algılama düzeyi arttıkça meslek doyumunun da arttığı ve bu
durumun benzer pek çok çalışma ile farklı meslekler için de tutarlı olduğu görülmüştür.
Çalışmamızda ekonomik gelirini yeterli bulma durumları ve mesleki doyumları arasında
anlamlı bir ilişki görülmemiştir. Ekonomik gelirini yeterli bulmayan mimarların mesleki
doyumları kısmen yeterli bulanlara görece daha yüksektir. Mesleki etik ilkelerinden biri olan
ve kişinin yaptığı işi önemsemesi ve en iyi şekilde yapmaya çalışması ile ilişkilendirilen
mesleki bağlılığın, mesleki doyum ile olan ilişkisi incelendiğinde; bağlılığın arttıkça mesleki
doyumun da aynı ivmeyle arttığı görülmüştür. Bu veriler birlikte ele alındığında, mimarlık
mesleğinin çok katmanlı yapısı ile öncelikle topluma ve çevreye karşı sorumlulukla icra
edilen bir meslek olduğunun, bu sebeple mimarın meslekten beklentisinin maddi kazançtan
çok yaptığı işin niteliği olduğunun bir sonucu olarak değerlendirilmiştir.
Araştırmadan elde edilen sonuçlarla, mimarlık mesleği çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve
bağlı olarak mimarın mesleki doyumunun arttırılması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu
gereklilik sadece mimarı değil, mesleğin doğası gereği yapıların ve kentlerin sağlıklı inşası ile
toplumu ve yaşam alanlarını da olumlu etkileyeceğinden önemlidir. Bu araştırma geniş bir
örneklem grubuna uygulanmakla birlikte Aydın ilinde çalışan mimarlarla sınırlıdır.
Çalışmanın mimarlık mesleği çalışma koşullarına ve mesleki doyum düzeyine ilişkin
genellenebilir bir sonuca ulaşabilmesi için ülke ölçeğinde büyük örneklem gruplarıyla
gerçekleştirilmesi ve mimarlık mesleğinin süreç içerisindeki konumunu anlamak ve gelecek
projeksiyonunu belirlemek için belli aralıklarla tekrar edilmesi önerilmektedir.
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ABSTRACT
Biostimulants have been applied to enhance the growth and yield of various vegetables under
saline conditions which hampered the yield potential. A pot (12x30 cm) study was conducted
to assess the mitigation response of two different biostimulants (Quantis and Seamax) on
eggplant (Black Diamond) grown under different NaCl induced salinity levels (4 dS m⁻¹, 6 dS
m⁻¹ and 8 dS m⁻¹) along with control (1.5 dS m⁻¹) at University of Agriculture, FaisalabadPakistan. Four different concentration of each biostimulants (0, 4, 6, 8, and 10 ppm) were used
to evaluate its response toward different morpho-physiological parameters of eggplant under
saline environment. This experiment was done under completely randomized design (CRD) and
data was analyzed statistically to check the significance among treatments with Tukey HSD
(P< 0.05) with Statistix 8.1. After 15 days of foliar application of biostimulants, it revealed that
at lower salinity levels of 4 dS m⁻¹ and 6 dS m⁻¹ both the biostimulants showed results at par.
Quantis performed better at plant height and spread at higher concentrations of 8 ppm and 10
ppm than Seamax. On overall basis Seamax with 6 mm resulted in high yield at control (1.5 dS
m⁻¹). At higher salinity level of 8 dS m⁻¹, Seamax showed overall better performance than
Quantis with. Fruit weight was highest when Quantis was foliarly applied at control (1.5 dS
m⁻¹). Maximum number of fruits per plant were seen in 4 ppm (Quantis) at control and 6 ppm
(Seamax) with 13.80 and 13.73, respectively. It was concluded that biostimulant overall
enhances the ability of eggplant to response against salinity.
Keywords; Solanum melongena, Quantis, Seamax, Biostimulants, salinity
Introduction
Salinity also induces some unnecessary reactive oxygen species these include hydrogen
peroxide, superoxide and hydroxyl radical in plants. At high concentration these reactive
oxygen species change metabolism and cause damage to membranous lipids, nucleic acid and
proteins. To restrict these reactive oxygen species activities, plant tissues produce enzymes
which act as antioxidants (Foyer and Noctor 2009). Furthermore, if the large amount, of salt
enters in the transpiration, stream of plant they damage the leaves conducting transpiration and
ultimately cause death to plant. Ion imbalance and irregularity in homeostasis are the major
outcomes of salinity which leads to the lessen growth and reduce productivity (Parihar et al.,
2015).
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Salinity may be prevented by good agriculture practices and by the application of plant
nutrients. To lessen the effects of salinity there are some strategies which help to get increased
yield and good quality product. These strategies include application, of bio fertilizers and
organic matter, foliar, application of both organic and inorganic substances and application, of
bio stimulants (Lacerda et al., 2010). Therefore, to eliminate the adverse effects of salinity we
must use the kind of practice that have ability to eliminate excess amount of soluble salt or
exchangeable sodium from soil, solution (Saifullah et al., 2018). A lot of research has already
been done to find a way to reclaim the soil effected with salinity. Reclamation of soil from
organic products like press mud, compost, poultry and farm yard manure are widely being used
in the past to enhance chemical, biological and physical properties of soil effected with salinity
to get the maximum output from soil (Lax et al., 1994; Oo et al., 2015; Srivastava et al.,
2016; Walker and Bernal, 2008; Yaduvanshi and Swarup, 2005). However, reclamation
through these organic matter need continuous reapplications and it also contain large amount
of decomposable, organic, substrate. Repeated application of organic matter is economically
impossible and it is also environment unfriendly (Al-Wabel et al., 2019). That’s why bio
stimulants are now being extensively used to lessen the effects of salinity.
The consumption of bio stimulants, known as the material or the substances other than the
pesticides and the nutrients that are currently practiced to control physiological processes of
crop to get the good yield, has risen many folds in the past few years, with the estimated global
market of 2 billion USD in the year 2018 (Calvo et al. 2014). Bio stimulants are very effective
throughout the plant life cycle from its seed stage to its maturity. They promote growth and
development of plant by increasing its metabolic efficiency which in result increase yield and
quality of product and help in translocation and nutrient enrichment and thereby increase crop
tolerance against abiotic stresses and helps in recovery from it.
Bio stimulants enhances plant growth, increase uptake of nutrients from soil and lessen the need
of fertilizers). When bio stimulants applied exogenously they perform the same role as some of
the plant growth hormones do mainly auxins, cytokinins and gibberellins (Yaronskaya et al.,
2006). To counter saline stress bio stimulants can be used because they help in maintaining
turgor pressure of leave by regulating water absorption (Azevedo et al., 2011). Bio stimulants
with algae, bacteria and arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) as raw material help in enhancing
tolerance against saline stress by promoting germination rate, fresh and dry weight of roots,
shoots, quality, yield and productivity (Yakhin et al., 2017; oosten et al., 2017). Algal extracts
stimulate so many different pathways in plants that help in developing salt tolerance (Salehi et
al., 2016).
Keeping in view, the harmful effects of salinity on physical and physiological parameters of
eggplant, this study was planned to evaluate the salinity tolerance of eggplant. To find out the
harmful effect of salinity on growth and yield parameters of eggplant. To evaluate the
synergistic effect of combine exogenous application of Quantis and Seamax (commercial bio
stimulant) under salinity.
Materials and Methods
This experiment trial was conducted in the wire house at Institute of horticultural sciences
(IHS), University of Agriculture, Faisalabad (UAF). The experiment was conducted in pots
under completely randomized design (CRD) with single factor factorial arrangement and three
replications. OP variety “Black Diamond” of eggplant was used to assess the potential of bio
stimulants on the growth of eggplant grown under different saline conditions. Seeds were sown
in the germination trays for production of healthy seedlings. Two seeds were sown in each cell
to complete the number of required plants. Germination trays were then placed under polythene
to boost the emergence. Germination trays were watered according to requirement. Seedlings
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were transplanted after 45 days of sowing. Each seedling was transplanted in one pot. After
transplanting seedlings were watered heavily to minimize the osmotic stress. Seedlings were
established within 15 days.
Statistical analysis
This experiment was carried out under complete randomized design (CRD). The data was
analyzed statistically using LSD test at 5% probability levels for comparing the differences
among treatment means (steel et al., 1997).
Conclusion
It was concluded from experiment that biostimulant overall enhanced the ability of eggplant to
response against salinity. Overall, positive trend was seen in the results of parameters by
increasing concentrations in foliar sprays but some of the attributes showed negative trend by
increasing concentrations of foliar spray above optimum value. Most of the parameters showed
better result at concentration of 8ml and 10ml than the control treatment against salinity.
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KÖPEKLERDE REGİO PERİNEALİS’İN DAMAR VE SİNİRLERİNİN FARKLI
ANATOMİK YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ
Cüneyt Tunahan MAVİŞ
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Konya İl Koordiantörlüğü, Konya, Türkiye
ORCID: 0000-0002-0142-429X
ÖZET
Amaç: Bu çalışmanın amacı köpeklerde Regio perinealis’in oluşumuna katılan damar ve
sinirlerin farklı anatomik inceleme yöntemleri ile inceleyerek bölgeye üç farklı (diseksiyon,
kesit anatomisi, bilgisayarlı tomografi) açıdan yaklaşım sergilemektir. Anal ve urogenital
bölgede karşılaşılan klinik ve patolojik vakalara sergilenecek cerrahi ve klinik yaklaşımlar için
çalışmamız önem arzetmektedir. Çalışmamızın ana amaçlarından bir diğeri ise,; Hayvanlarda
karşılaşılan hernia perinealis, anal kanal yangı ve fistülleri, v.b vakalara sergilenecek
yaklaşımlar için bölgenin damar anatomisi ve sinir anatomisinin farklı anatomik tekniklerle
karşılaştırmalı olarak sunularak Hekimlere doğru ve bilinçli yaklaşım sergileyebilmelerini
temin etmektir.
Gereç ve Yöntem: 12 adet köpek kadavrasında çalışıldı. 3 erkek ve 3 dişi köpek kadavrasında
regio perinealis damar ve sinirleri’nin karşılaştırmalı diseksiyon çalışması yapıldı. 3 adet erkek
ve 3 adet dişi kadavrasında ise kesit anatomisi çalışması icra edildi. 1 adet erkek köpek
kadavramızdan regio perinealis’in bilgisayarlı tomografik görüntüleri temin edilerek
çalışmamız kapsamında elde edilen görüntülere eklendi.
Bulgular: Within the scope of our study, the vessels and nerves of the Regio perinealis were
examined under three anatonic headings. Vascular and nerve bundles, which are generally
shown with figures and drawings in the literature, were detected by cross-sectional anatomy
and computed tomography methods. Sagittal, transversal and horizontal sections and threedimensional anatomical information were determined comparatively by means of crosssectional anatomy and computed tomography methods.
Öneri: Çalışmamız kapsamında bölge damarlarının ve sinirlerinin diseksiyon görüntülerinin
yanında kesit anatomic görüntülerinin ve tomografik olarak konumlarının karşılaştırmalı olarak
verilmesinin bölgeye sergilenecek tedavi ve sağıltım yaklaşımları açısından pet hekimliğinde
büyük bir öneme sahip olduğu kanaatindeyiz. Özellikle son yıllarda artan evcil hayvan
sahiplenme oranının artmasıyla hayvanlarda ve özellikle köpeklerde karşılaşılan anal ve
urogenital vakaların artışı önemli bir klinik vakadır. Sunulan bu çalışma ile klinisyen Veteriner
hekimlere başta köpekler olmak üzere diğer fissepedia grubuna dahil hayvanların perinel
bölgesinin damar ve sinir yapısını aynı anda daha iyi ve çok boyutlu görebilme imkanı
sağalyacağını temenni ediyoruz.
Anahtar kelimeler: Regio perinealis, a.pudenda interna, v.pudenda interna, n.pudendus, dog.
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EXAMINATION OF REGIO PERINEALIS VESSELS AND NERVES IN DOGS
WITH DIFFERENT ANATOMICAL METHODS
ABSTRACT
Aim: The aim of this study is to examine the vessels and nerves involved in the formation of
the Regio perinealis in dogs with different anatomical examination methods and to approach
the region from three different perspectives (dissection, section anatomy, computed
tomography). Our study is important for surgical and clinical approaches to clinical and
pathological cases encountered in the anal and urogenital region. Another of the main aims of
our work is; It is to provide a correct and conscious approach to physicians by presenting the
vascular anatomy and nerve anatomy of the region in comparison with different anatomical
techniques for approaches to hernia perinealis, anal canal inflammation and fistulas, etc. cases
encountered in animals.
Materials and Methods: It was studied on 12 dog cadavers. A comparative dissection study of
regio perinealis vessels and nerves was performed in 3 male and 3 female dog cadavers.
Sectional anatomy study was performed on 3 male and 3 female cadavers. Computed
tomographic images of the regio perinealis from one of our male dog cadavers were obtained
and added to the images obtained within the scope of our study.
Results: In the study, anal canal was examined under three anatomical titles. Canalis analis and
its anatomical structures, which are shown via figures and drawings in the literature, were
determined using dissection, cross-sectional anatomy, and computerized tomography methods.
Three-dimensional anatomical data obtained by sagittal, transversal and horizontal sections was
comparatively determined via cross-sectional anatomy and computerized tomography methods.
In addition, the values of the anatomical structures of the anal canal width were measured and
a correlation was found between the age of the dog and the measurements.
Conclusion: Within the scope of our study, we believe that the comparative presentation of
cross-section anatomical images and tomographic locations, as well as dissection images of the
vessels and nerves of the region, has a great importance in pet medicine in terms of treatment
and recovery approaches to be exhibited in the region. The increase in anal and urogenital cases
encountered in animals and especially dogs is an important clinical case, especially with the
increasing rate of pet ownership in recent years. We hope that this study will provide clinician
veterinarians with the opportunity to see the vein and nerve structure of the perineal region of
animals, especially dogs, and other fissepedia group animals at the same time, in a better and
multidimensional way.
Keywords: Regio perinealis, a.pudenda interna, v.pudenda interna, n.pudendus, dog.

1.Giriş(Introduction)
1.1 Regio perinealisin sinirsel innervasyonu
Lumbal spinal sinirlerin ventral dallarından çıkan sinirler ile sacral spinal sinirlerin ventral
dallarından çıkan sinirler bir araya gelerek plexus lumbosacralis’i oluşturmaktadır. Sacral
spinal sinirlerin ventral dallarından çıkan sinirler ile son iki lumbal spinal sinirlerin ventral
dallarından çıkan sinirler bir araya gelerek ise plexus sacralisi oluşturur. (Habel 1966, Çalışlar
1976, Miller 1979, Alpak 1992, Miller 1993, Rolf 1995, Dursun 2008c, Budras ve ark 2009,
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König ve Liebich 2015, Dyce ve ark 2018). Regio perinealisin ve bu bölgedeki diğer alt
regioların (regio analis, regio urogenitalis) en önemli siniri n. pudendus’tur. N. pudendus ilk 3
sacral (S1-S3) spinal sinirlerin ventral dallarından başlangıç alan bir sinirdir. (Çalışlar 1976,
Miller 1979, Rolf 1995, Budras ve ark 2009, Dyce ve ark 2018). N. pudendus sacral spinal
sinirlerden başlangıç aldıktan sonra fossa ischiorectalisteki ilerleyişine a.et v. pudenda interna
ile birlikte devam eder. (Çalışlar 1976, Miller 1979, Dursun 2008c, Budras ve ark 2009, Dyce
ve ark 2018). N. pudendus anal ve urogenital bölgedeki kasların ve perineumun deri
bölgelerinin innervasyonunu sağlar. (Dyce ve ark 2018). N. pudendus pelvis boşluğunun içinde
apertura pelvis caudalisten caudo-ventrale doğru oblik bir seyir izler. (Miller 1979, Rolf 1995,
Budras ve ark 2009, Dyce ve ark 2018). N. pudendus fossa ischiorectalis’te superficial olarak
çıkarak arcus ischiadicus’tan symphysis pelvina’ya doğru caudomedial olarak ilerler. (Miller
1979). N. pudendus regio perinealis için çok önemli olan yüzeysel ve derin dallarını vererek
perineumun innervasyonuna çok büyük bir katkı sağlar. ( Habel 1966, Çalışlar 1976, Miller
1979, Alpak 1992, Miller 1993, Rolf 1995, Dursun 2008c, Budras ve ark 2009, König ve
Liebich 2015, Dyce ve ark 2018). Bu dallar n. perinealis superficialisve n. perinealis
profundus’tur. N. pudendus caudo-ventral seyri esnasında n. perinealis superficialisve n.
perinealis profundus’u verdikten sonra seyrine erkek köpeklerde n. dorsalis penis ve dişi
köpeklerde n. dorsalis clitoridis dallarını vererek devam eder. (Miller 1979, Rolf 1995, Dursun
2008c, Budras ve ark 2009, Dyce ve ark 2018). N.perinealis superficialis: a.et.v. perinealis
ventralis ile birlikte yüzeysel olarak hemen derinin altında seyreder ve anüs ile vulva veya anüs
ile scrotum arasında kalan perineum derisini innerve ederek erkek köpeklerde scrotum, dişi
köpeklerde vulva yüzeyine dağılır. (Miller 1979, Rolf 1995, Dyce ve ark 2018). N. perinealis
profundus ise: n. perinealis superficialis’e göre daha derinde seyrederek: dişi köpekte anüs ile
vulva, erkek köpeklerde ise anüs ile scrotuma kadar olan bölgedeki kasları innerve eder.
(Çalışlar 1976, Miller 1979, Alpak 1992, Miller 1993, Rolf 1995, Dursun 2008c, Budras ve ark
2009, König ve Liebich 2015, Dyce ve ark 2018). N. dorsalis penis ve N. dorsalis clitoridis: ise
n. pudendus’un son dallarıdır. N. dorsalis penis erkek köpeklerde glands penise doğru devam
ederek preputium da sonlanır. Dişi köpeklerde ise N. dorsalis clitoridis clitorisin dorsal yüzüne
doğru devam eder. (Miller 1979, Rolf 1995, Dursun 2008c, Budras ve ark 2009, Dyce ve ark
2018).
N. rectalis caudalis: sacral spinal sinirlerin ventral dallarından başlangıç alabileceği gibi n.
pudendustan seyri sırasında ayrılarakta devam ediyor olabilir (Miller 1979). Dyce ve ark
(2018)’na göre; sacral spinal sinirlerin ventral dallarından başlangıç alan N. rectalis caudalis
regio perinealisin en önemli sinirlerindendir. Özellikle Budras ve ark (2009); bu sinirin n.
pudendus’tan ayrılarak anüs bölgesine doğru devam eden bir sinir olduğunu söylemişlerdir.
Dursun (2008c)’a göre N. rectalis caudalis ilk 2 sacral (S1-S2) spinal sinirlerin ventral
dallarından başlangıç alan bir sinirdir. Anal bölgenin kaslarını özellikle m. sphincter ani
externus’u innerve eder ve m. levator ani, m. coccygeus gibi kaslara lifler gönderir. (Çalışlar
1976, Dursun 2008c, Budras ve ark 2009, Dyce ve ark 2018).
N. cutaneus femoris caudalis: genellikle 2. ve 3.sacral (S2-S3) spinal sinirlerin ventral
dallarından başlangıç alan bu sinir m. coccygeus ve m. levator ani’nin innervasyonunu sağlar.
(Budras ve ark 2009). Plexus sacralisten başlangıç alan bu sinir cavum pelvis içindeki n.
pudendus’la birlikte ve tuber ischiadicum düzeyine kadar a. glutea caudalis ile birlikte seyreder.
(Miller 1979). Dursun (2008c)’a göre bu sinir birinci ve ikinci sacral (S1-S2) spinal sinirlerin
ventral dallarından başlangıç alır.
Nn. pelvini: medulla spinalis’in sacral bölümünün parasempatik sinirsel innervasyonunu
tedarik eden bir sinirdir. (Çalışlar 1976, Miller 1979, Rolf 1995, Dursun 2008c, Budras ve ark
2009). Parasempatik sinir lifleri sacral spinal sinirlerle birlikte canalis vertebralisten çıkarlar,
daha sonra spinal sinirlerden ayrılarak yollarına devam ederler. (Dursun 2008c, Budras ve ark
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2009). Nn. pelvini rectumun lateralinde dişilerde fornix vagina erkek köpeklerde ise prostat
hizasında bulunmaktadır ve bu bölgede plexus pelvina’yı oluştururlar. (Budras ve ark 2009).
Bölgenin sempatik innervasyonu ise; sempatik sistemin kuyruk sokumu kısmına ait olan pars
sacralis trunci sympathici’ den çıkış yapan sacral sempatik sinirlerin sacral omurların
ventralinde birleşerek oluşturdukları ganlion sacralia’lar vasıtası ile sağlanır. Sacral spinal
sinirlere karışarak innervasyon sağlarlar. (Miller 1979, Dursun 2008c, Budras ve ark 2009).
1.2 Regio perinealisin damarları
Aorta abdominalis, son lumbal omurun ventral düzeyinde a. umbilicalis’i tek dal olarak
verdikten sonra a. iliaca externa ve a. iliaca interna’yı bilateral çift dal olarak vererek dallanır.
(Miller 1979, Rolf 1995, Budras ve ark 2009, Dyce ve ark 2018). A. iliaca interna başlangıç
noktasından biraz sonra a. umbilicalis ‘i verdikten sonra biraz daha devam ederek sacroiliac
eklemin cranialinde a.gluteus caudalis ve a. pudenda interna olarak dallanarak sonlanır.( Miller
1979, Budras ve ark 2009, Dyce ve ark 2018). A.glutea caudalis ise şu dalları verir:
-a. iliolumbalis, -a. glutea cranialis, -a. caudalis lateralis -a. perinealis dorsalis.
Bu dalları verdikten sonra seyrini tamamlar. (Budras ve ark 2009). A. pudenda interna seyrine
caudo-ventrale doğru devam ederek, art. sacroiliaca düzeyinde erkek köpeklerde a. prostatica
’yı dişi köpeklerde ise A. vaginalis’i verir. (Miller 1979). A. pudenda interna fossa
ischiorectalise girmeden önce erkek köpekler için a. prostatica ve dişi köpekler için A. vaginalis
‘i caudal dallar olarak verir. (Barone 1996, Budras ve ark 2009, König ve Liebich 2015, Dyce
ve ark 2018). A. pudenda interna fossa ischiorectaliste n. pudendus’la beraber seyrine devam
eder ve belirli bir mesafeden sonra a. perinealis ventralis ’i verir. Daha sonra caudo-ventral
yönde ilerleyerek a. rectalis caudalis’i anal kanal için verir. Bu noktadan sonra erkek köpeklerde
A. penis’i ve dişi köpeklerde ise a. clitoris’i vererek seyrine caudo-ventral olarak devam eder.
A. penis, a. dorsalis penis olarak erkek köpeklerde, a. clitoridis ise a.dorsalis clitoridis olarak
dişi köpeklerde urogenital kanalı besleyerek sonlanırlar. (Nickel 1975, Miller 1979, Rolf 1995,
Barone 1996, Dursun Dursun 2008a, Budras ve ark 2009, König ve Liebich 2015, Dyce ve ark
2018). A. iliaca interna parietal dalları vasıtası ile gluteal bölgeyi, uyluk bölgesinin proximal
ve caudal bölgelerini beslerken, visceral dalları ile: pelvis boşluğu içindeki organ ve yapıları
besler. (Dyce ve ark 2018). A. pudenda interna’nın fossa ischiorectalisteki dallanması cinsiyete
göre farklılık gösterir. Erkek köpeklerde: ilk verdiği dal a. prostatica ’dır. A. prostatica ’da
rectumu besleyen a.rectalis media’yı vererek urethra, vesica urinaria ve prostatı beslemek için
yoluna devam eder. Daha sonra ayrılan dal a.urethralis’tir ve urethrayı tedarik eder. A. pudenda
interna’nın son kolları ise: A. perinealis ventralis ve ve A. penis’tir. A. perinealis ventralis
rectum için a. rectalis caudalis’i verdikten sonra scrotuma doğru devam eder. A. penis ise
corpus spongiosum penisi beslemek için a. bulbi penisi, corpus cavernosum penisi beslemek
için ise daha derinde seyreden a. profunda penisi verir. Bu dallanmalardan sonra A. penis a.
dorsalis penis olarak penisi beslemek için yoluna devam eder. (Budras ve ark 2009, Dyce ve
ark 2018).
Dişi köpeklerde ise: A. pudenda interna’nın ilk dallanması a. vaginalis’tir. A. vaginalis,
a.uterina ile devam ederek uterusu, vaginayı ve rectumun bir kısmını besler. Sonraki dal
a.urethralis’tir. A. pudenda interna’nın dişi köpeklerdeki son dalanması ise A. perinealis
ventralis ve a. rectalis caudalis’tir. Daha sonra a. pudenda interna a. clitoridis olarak yoluna
devam eder. (Nickel 1975, Barone 1996, Budras ve ark 2009, Dyce ve ark 2018). Venöz
dolaşım: v.iliaca externa, vena iliaca interna ile son bel omurları hizasında birleşerek vena
iliaca communis’i şekillendirir.
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V.iliaca externa arka bacağın venöz kanını toplar. (Nickel 1975, Dursun Dursun 2008a, Budras
ve ark 2009, Dyce ve ark 2018). V. iliaca interna pelvis boşluğunun organ ve yapılarının venöz
kanını toplayan dalı olan visceral dalları ve pelvik duvar ile gluteal duvarın venöz kanını
toplayan parietal dalların birleşmesi ile oluşan bir toplar damardır. (Nickel 1975, Dursun
Dursun 2008a, Dyce ve ark 2018). V. iliaca interna nın a. iliaca internaya benzer şekilde oluşan
parietal dallanması şu şekildedir:
-v. iliolumbalis, -v. obturatoria, -v. glutea cranialis, -v. glutea caudalis.
V. iliaca interna, bu dalları verdikten sonra seyrine devam ederek visceral olarak aldığı dallarla
aynı adı taşıyan arterler ile birlikte bulunurlar ve v.pudenda interna’yı oluştururlar: -v.
prostatica, -v. vaginalis, -v. perinealis ventralis, -v. penis,
-v. clitoridis, -v. dorsalis
penis, -v. dorsalis clitoridis. (Miller 1979, Rolf 1995, Barone 1996, Dursun Dursun 2008a,
Budras ve ark 2009, König ve Liebich 2015, Dyce ve ark 2018).
Çalışmamızın amacı ve ana hedefi: Veteriner Hekimlikte oldukça önemli olan regio perinealisin
oluşumuna katılan anatomik yapıları köpekler için detaylı bir şekilde incelemek ve yapılan
diseksiyonlar, kesitsel anatomi çalışmaları ve bölgenin bilgisayarlı tomografik görüntülerini
harmanlayarak bölge patolojilerine sağıltım yapacak olan klinisyen veteriner hekimlere bölgeyi
farklı bakış açıları ile sunmaktır.
2. Gereç ve Yöntem (Materials and Methods)
Araştırmamızda kadavra temini; Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol
Dairesi Başkanlığına bağlı hayvan barınağından, fiziki ölümü henüz gerçekleşmiş köpeklerin
alınarak Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı laboratuvarına
getirilmesi ile tedarik edilmiştir. Regio perinealisin diseksiyon çalışmaları için 3 erkek ve 3 dişi
köpek, regio perinealisin kesitsel anatomisi için de 3 erkek ve 3 dişi olacak şekilde köpek
kadavrası temin edilerek anatomi laboratuvarımıza getirilmiştir. Kesitsel anatomisi için
getirilen erkek kadavralarından birisinde bilgisayarlı tomografi görüntüleri temin edilmiştir.
Yaş grupları arası doğru bir çalışma yapabilmek için küçük cüsseli köpekleri temin etmekten
kaçındık. Çalışmamızda kullanılan kadavraların fizyolojik özellikleri Tablo 1’de verilmiştir.
Regio perinealisin diseksiyonu, kesitsel anatomisi ve bilgisayarlı tomografisi için Konya
Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı hayvan
barınağından köpek kadavrası temini ile ilgili olur yazısı ve bu yazıya bağlı olarak Selçuk
Üniversitesi Veteriner Fakültesi Etik Kurulu tarafından 31.05.2017 tarih ve 2017/54 sayılı kurul
onayı yazısı alınmıştır.
Tablo 1. Köpek kadavralarımızın fiziksel özellikleri.
IRK

YAŞ

BOY(cm)

KİLO(kg)

1.Erkek

Sokak Köpeğikırma

8-10

86

23

2.Erkek

Sokak Köpeğikırma

6-8

94

25

3.Erkek

Sokak Köpeğikırma

1-3

80

17

1.Dişi

Sokak Köpeğikırma

5-7

107

22
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2. Dişi

Sokak Köpeğikırma

1-3

92

15

3. Dişi

Sokak Köpeğikırma

3-5

105

24

2.1 Makroanatomik ve kesitsel anatomi çalışması
Köpek kadavralarımızdaki yaptığımız diseksiyonlarımızda kasın origo, insertio, orta noktasının
genişliği ve kasın kalınlığı kumpas (bts 200 mm) ile ölçülerek yaşa bağlı ve cinsiyete bağlı
farklılıklar noktasında bir çıkarım yapılmaya çalışıldı. Regio perinealis’e diseksiyon ile yapılan
makro anotomik çalışmanın yanı sıra horizantal ve transversal kesitler yapıldı. Erkek ve dişi
kadavralarımızdan 2 tanesine transversal kesit çalışması, bir adet erkek ve dişi köpeğimize ise
horizantal kesit anatomi çalışması yapıldı. Transversal ve horizantal kesitlerimiz 1 cm.-1.5 cm.
aralıklarla alınmıştır.
2.2 Bilgisayarlı tomografi
1erkek köpeğimizin regio perinealis’inin bilgisayarlı tomografi görüntülemesi için Selçuk
Üniversitesi Tıp Fakültesi kliniğinde bulunan tomografi cihazı kullanıldı. Kadavramızdan
temin edilen görüntüler 0,5 mm kalınlıkta alınarak görüntüler DICOM formatında
kaydedilmiştir.
3. Bulgular (Results)
3.1 Regio perinealis’in damarları
Bölgedeki damar ve sinirlerin yer aldığı fossa ischiorectalis’in diseksiyonunda yağ dokusu
uzaklaştırılırken oldukça ince ve hassas çalışma gerektirmektedir. Çünkü anal ve urogenital
organları ve yapıları besleyen önemli damar ve sinirler m. cocccygeus ve m. levator ani ile tuber
ischiadicum arasında yer alan fossa ischiorectaliste yüzeysel ve derin olarak yerleşmiş
bulunmaktadır. Fossa ischiorectalisteki damar ve sinirleri daha kolay ve net bir şekilde ortaya
çıkarabilmek için lateralden mediale diseksiyon yapmak gerekmektedir. Önce m. coccygeus
tamamen kesilerek uzaklaştırıldı. M. levator ani’nin lateral yüzeyinde m. coccygeus ile m.
levator ani’nin arasında yer alan damar-sinir paketi ile karşılaşıldı. Yağ tabakası altında ve
arasında kırmızı renkli arterler ve mavi renkli venalar ayırt edilirken sinirlerin kesilmemesine
özen gösterildi. M. levator ani’nin lataralinde karşımıza çıkan bu damar sinir paketindeki
yapılar şunlardır: -a. pudenda interna, -v.pudenda interna, -n. pudendus (Şekil 1, Şekil 2, Şekil
3, Şekil 4).
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Şekil 1. Perineum damarları. 1: N.ischiadicus, 2:Lig. sacrotuberale, 3:A.,v. pudenda interna,
n. pudendus, 4: M. coccygeus, 5: M. levator ani, 6: Anüs, 7: Caudae, 8: Tuber ischiadicum,
9: Arcus ischiadicum, 10: Vulva, 11: M. sphincter ani externus.

Şekil 2. Erkek piyes, a. pudenda interna ve caudo ventral dalları. a: A. pudenda interna,
b: A.,v. rectalis caudalis, c:Anüs, d: Arteria penis, e: Vena penis, f: M. bulbospongiosus,
g: Ligamentum sacrotuberale, t: Tuber ischiadicum, k: Caudae, L: M. levator ani,
m: M. coccygeus.
Damarların cranioal, caudal, dorsal ve ventral dallanmalarını ortaya çıkarabilmek için bu
damarların seyirlerini kılavuz edinerek diseksiyonumuzu caudo-ventrale genişleterek levator
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kasından anüs ve çevresindeki kaslara kadar tespit ettiğimiz damarları etrafındaki yapıları da
temizleyerek ortaya çıkardık. İkinci olarak ise damarların penise veya clitorise kadar olan
seyirlerini de görebilmek için m. bulbospongiosus ve m. ischiourethralis’in origo noktalarına
kadar damarlar takip edilerek etraflarındaki yapılardan ayırt edildi. A. pudenda interna’nın
başlangıç noktasını ortaya koyabilmek için m. levator ani’nin cranial sınırından lumbal
omurların ventraline kadar olan bölgede çalışıldı. Arteria iliaca interna’ya ulaşmak için
öncelikle os ilium acetabulum seviyesine kadar kesilerek uzaklaştırıldı. Damar ve sinirlerin
üstünü örten kemiksel çatı uzaklaştırıldıktan sonra n. ischiadicus, n. pudendus, aorta
abdominalis ve v. iliaca communis’in lumbal ve sacral dallanmaları ortaya çıkarıldı. Arteria
iliaca interna ile m. levator ani düzeyine kadar olan bölgede başlıca: -n.ischiadicus, -a.pudenda
intena, -v.pudenda interna, -n. pudendus’un varlığı tespit edildi (Şekil 1).
Arteria pudenda interna: Bu şekilde lumbal ve sacral omurların ventraline ve a. iliaca
interna’nın aorta adominalis’den başlangıç aldığı yere ulaşılmış oldu. A. iliaca interna’nın
yaklaşık 7. bel omuru ventralinde aorta abdominalis’ten başlangıç aldığı belirlendi. A. pudenda
interna ala ossis sacri düzeyinde a. iliaca interna’dan başlangıç aldıktan sonra, foramen
ischiadicum major’dan cavum pelvisi terk eder ve diaphragma pelvis ile ligamentum
sacrotuberale’nin arasından caudo-ventrale ilerler.
İlk olarak m. levator ani’nin
craniolateralinde erkeklerde a. prostatica, dişilerde a. Vaginalis’i verir. A. prostatica ’nın n.
ischiadicusun dorsalinde ve ona bitişik olarak seyrine ventrale doğru devam ettiği gözlemlendi.
A. vaginalis (erkekte a. prostatica)’i verdikten sonra a. pudenda interna m. levator ani ile m.
coccygeus arasında caudal olarak fossa ischiorectalis’e doğru ilerler. A. pudenda interna fossa
ischiorectalis’te öncelikle ilk dal olarak m. bulbospongiosus (dişide m. constrictor vulva) ve m.
ischiocavernosus kasları arasında a. penis (dişide a. clitoridis)’i verir. Erkek piyeslerde m.
bulbospongiosus’un caudalinde, dişi köpeklerde ise m. constrictor vulva’nın caudalinde a.
perinealis ventralis ikinci dal olarak a. pudenda interna’dan başlangıç alır. Üçüncü dal ise ikinci
dal olan a. perinealis ventralis ’ten çıkan ve m. sphincter ani externus ve anal bölgede sonlanan
a. rectalis caudalis’tir. A. rectalis caudalis m. sphincter ani externus ve anal bölge kaslarını
besler.
A. pudenda interna a. prostatica yı verdiği noktada aslında ikiye ayrılarak seyrine devam eder.
İlk olarak a. prostatica-a. vaginalis’i verir ve n. ischiadicus ile seyrine ventrale doğru devam
eder. İkinci dal olarak ise m. levator ani’yi katederek caudale anüse doğru fossa
ischiorectalisteki seyrine devam eder. Seyri esnasında canalis analisin ventralinde, m. sphincter
ani externus’un ventrali ve m. bulbospongiosus’un dorsolateralinde a. pudenda interna 3’lü bir
kavşak görünümünde dallara ayrılır. Bu dallardan m. bulbospongiosus (dişilerde m. constrictor
vestibuli, m. constrictor vulva) ile m. ischiocavernosus kasları arasında devam eden dalı a.
penis-a. clitoridis’tir. İkinci dal a. perinealis ventralis ’tir ve erkek köpeklerde m.
bulbospongiosus’un caudaline m. retractor penis yakınlarına doğru caudo-ventral yönde ilerler.
Dişi köpeklerde ise bu dal m. constrictor vulva’nın caudaline doğru vestibulum vaginanın
dorsocaudalinde ventrale doğru seyrine devam eder. a. penis ve a. clitoridis seyirlerine ventrale
doğru devam ederek erkek piyeslerde a. dorsalis penis, dişilerde ise a. dorsalis clitoridis ismini
alırlar (Şekil 2, Şekil 3, Şekil 4, Şekil 5, Şekil 6, Şekil 7).
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Şekil 3. Dişi piyes, a. pudenda interna ve caudo ventral dalları.
a: A. pudenda interna, b: A. clitoridis, c: Vena clitoridis, d: A. rectalis caudalis, e: Anüs,
k: Caudae, t: Tuber ischiadicum.

Şekil 4. Fossa ischiorectaliste bulunan damarlar lateralden görünüm.
vp: V. perinealis ventralis, ap: A. perinealis ventralis , ape: A. penis, vpe: V.penis,
a: A. pudenda interna, v: V. pudenda interna, np: N. pudendus, moi:
M. obturatorius internus, ar: A. rectalis caudalis, vr: V. rectalis caudalis,
x: Anüs. (3.erkek piyes).
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Vena pudenda interna: Venöz damarlar, arterlerden farklı olarak v. iliaca externa ve v. iliaca
interna bir araya gelerek v. iliaca communis’leri oluşturur. Sağ ve sol yarımda v. iliaca
communis dexter et sinisterlerin bir araya gelmesi ile v. cava caudalis’e venöz kanı getirirler.
Regio perinealisin venöz kanını v. iliaca interna ’ya getiren v. pudenda interna’dır. V.pudenda
interna’yı oluşturan ve arterler ile aynı ismi taşıyan venalar şu şekilde tespit edildi:
-v. prostatica-v. vaginalis, -v. perinealis ventralis, -v. rectalis caudalis,
-v. penis-v. clitoridis, -v. dorsalis penis-v. dorsalis clitoridis. (Şekil 2, Şekil 3, Şekil 4,
Şekil 5, Şekil 6, Şekil 7).

Şekil 5. Erkek piyes horizantal 8. kesit. u: Urethra, z: Arteria et vena dorsalis penis, 12: M.
ischiocavernosus, 13: M. bulbospongiosus, 14: M. ischiourethralis, y: Arteria perinealis
ventralis, vena perinealis ventralis, Rp: M. retractor penis, c: M. urethralis.

Şekil 6. Erkek transversal 4. kesit. 5: M. obturatorius internus, 6: N.ischiadicus, 7: A.et
v.prostatica, 8: Lig. sacrotuberale, P: A.et v. pudenda interna, n. pudendus,
11: M. levator ani, u: Urethra, SP: Symphysis pelvina, mc: M. coccygeus, f: Femur,
g: M. gluteus superficialis.
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Şekil 7. Erkek piyes M. İschiourethralis’in Arteria et vena dorsalis penis’e olan etkisi BT
transversal kesiti. z: Arteria et vena dorsalis penis, 5: M. obturatorius internus, 6: M. gluteus
superficialis, 7: M. bulbospongiosus, 8: M. ischiocavernosus, 9: M. semimembranosus, 14:
M. ischiourethralis, C: 3.vertebra caudalis.
3.2 Regio perinealisin sinirsel innervasyonu
Regio perinealis’te bulunan sinirlerin tam seyrini ve dallanmalarını ortaya çıkarabilmek için
fossa ischiorectalisi dolduran yağ tabakısı, fascialar, bölgede bulunan ve damar sinir paketini
kapatan kaslar özellikle m. coccygeus ve m. levator ani ve os iliumun büyük bir kısmı kesilerek
uzaklaştırılmış ve bu sayede plexus sacralis ve sinirlerin başlangıç yerleri görülmüştür. Daha
sonra sinirlerin origo ve seyirlerini daha görünür hale getirebilmek için sacrumun lateral yüzünü
kapatan kaslar uzaklaştırıldı.
N. pudendus: Diseksiyonunu yaptığımız 3 erkek ve 3 dişi kadavramızın bir tanesi hariç
hepsinde n. pudendus S1-S3 sacral spinal sinirlerin ventral dallarından başlangıç aldığı ancak
bir erkek kadavramızda n. pudendusun S1-S2 sacral spinal sinirlerin ventral dallarından
başlangıç aldığı görüldü. N. pudendus’un caudo-ventral seyrini takip ettiğimizde superficial
olarak a.et v. perinealis ventralis ile seyrederek scrotuma dişi köpeklerde ise vulva dudaklarına
kadar devam ettiği belirlendi. N. pudendusun bu dalları n. perinealis superficialis’tir. N.
perinealis superficialis erkek köpeklerde anüs ile scrotum, dişi köpeklerde ise anüs ile vulva
arasında kalan deri bölgesini innerve etmekte olduğu tespit edildi. Ayrıca n. pudendus’un, m.
bulbospongiosus ve m. ischiourethralis gibi daha derinde seyreden kaslara da profund sinir dalı
verdiği ve regio perinealis bölgesinde yer alan kasları (m. bulbospongiosus, m. ischiourethralis,
m. ischiocavernosus, m. constrictor vulva, m. constrictor vestibuli) innerve ettiği tespit edildi.
N. pudendus’un bu dalları verdikten sonra caudo-ventral seyrine; A. pudenda internanın son
dallarından olan a. penis ve dişide a. clitoridis ile birlikte, m. bulbospongiosus ile m.
ischiourethralis kaslarının arasından geçerek penisi veya clitorisi n. dorsalis penis ve n. dorsalis
clitoridis isimlerini alarak innerve ettiği gözlendi. (Şekil 8, Şekil 9).
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Şekil 8. Erkek 1.piyes n. pudendus, n. rectalis caudalis. np: N. pudendus, ni: N.ischiadicus,
nr: N. rectalis caudalis, k: Caudae, a: Anüs, b: M. bulbospongiosus,
L: M. levator ani.
N. rectalis caudalis: Fossa ischiorectaliste tespit ettiğimiz ve sacral omurlar hizasına kadar
takip ettiğimiz sinirlerden bir diğeri ise n. rectalis caudalis’tir. İlk kuyruk omurlarının
ventralinde, m. sphincter ani externus’un latero cranialinde tespit etmiş olduğumuz n. rectalis
caudalis, sacral omurların ventralinde bulunan S1-S2 spinal sinirlerin ventral dalı olan
origosuna kadar takip edildi. N. rectalis caudalis’in birinci ve ikinci sacral spinal sinirlerin
ventral dallarından başlangıç alarak m. sphincter ani externus’un lataral yüzünden geçerek
anüsün etrafına dağıldığı tespit edildi. Sadece bi erkek kadavramızda n. rectalis caudalis’in
origosu tam olarak sacral omurların ventralinde tespit edilmedi. Bu kadavramızda n. rectalis
caudalis caudal ilk omurların ventral hizasında n. pudendus’tan ayrılarak devam ettiği
belirlendi. Bu noktada diseksiyonumuz esnasında sinirlerin origolarını incelerken dikkatimizi
çeken bir diğer husus S1-S3 sacral spinal sinirlerin ventral dallarında geniş bir origoya sahip
olan n. pudendus ile S1-S2 sacral spinal sinirlerin ventral dallarından başlangıç alan n. rectalis
caudalis’in origolarının içiçe geçmiş ve kaynaşmış olduğu idi. Bu iki sinirin caudo ventrale
doğru seyirleri esnasında yan yana ve paralel bir şekilde birlikte seyrettikleri ve aralarında lif
irtibatı olduğu görüldü. (Şekil 8, Şekil 9).
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Şekil 9. N. Pudendus, n. rectalis caudalis. 1: N. pudendus, 2: N. rectalis caudalis.
N.cutaneus femoris caudalis: N. rectalis caudalis’in ventralinde yer alan n. cutaneus femorsi
caudalis: m. semitendinosus ile m. biceps femoris’in dorsal yüzü ile m. gluteus superficialis’in
caudal yüzü arasında yer almaktadır. N. cutaneus femoris caudalis’in S2-S3 sacral spinal
sinirlerin ventral dallarından başlangıç aldığını ve kısa bir mesafeden sonra n. pudendus ile
karşılaşarak, a. gluteus caudalis ve n. ischiadicus ile birlikte seyrettiği tespit edildi. N. cutaneus
femoris caudalis a. glutea caudalis’le birlikte seyrettiği ve m. gluteus superficialis’in caudal
yüzeyinde n. pudendus’u çaprazlayarak seyrine m. semimembranosus ile m. biceps femoris
arasında devam ettiği görüldü. Bu sinir seyri snasında m. levator ani ve m. coccygeus’a lifler
göndermektedir. (Şekil 10).

Şekil 10. Dişi piyes ayırt edilmiş n.cutaneus femoris caudalis. nc: N.cutaneus
femoris caudalis, 1: M. coccygeus, 2: M. levator ani, 3: Anüs, 4: Caudae,
5: M. obturatorius internus, 6: Vulva, 7: Ligamentum sacrotuberale, 8: Tuber ischiadicum.
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Nn. pelvini: Sacral spinal sinirlerin ventral dalları ile beraber başlangıç alarak pelvis boşluğu
organlarının parasempatik sinir innervasyonunu tedarik etmektedir. Diseksiyonlarımızda en
çok dikkatimizi çeken husus Nn. pelvini’nin sacral spinal sinirlerin ventralinde seyrettikleri ve
daha ince oldukları belirlendi.
Regio perinealis’in sempatik sinirsel innervasyonunu: medulla spinalis’in 3-4. Lumbal
omurların caudalinde kalan bölgesinde sempatik sinir merkezleri bulunmamaktadır, lumbal
bölgeye ait olan pars lumbalis trunci sympathici’ye ait olan ganglionlardan gelen sinir liflerinin
bir uzantısı şeklinde oluşan ve sacral omurların ventralinde bulunan ganglia sacralia’lar vasıtası
ile sağlanır.
Sacral omurların ventral yüzlerinde bulunan ganglia sacralia’lardan çıkan sinir lifleri sacral
spinal sinirlere karışarak regio perinealisi oluşturan yapılara doğru seyirlerine devam ederler.
Diseksiyonumuz esnasında sacral spinal sinirleri origo ve insertio noktaları ve seyirlerini fossa
ischio rectalisin diseksiyonu esnasında incelemiştik. Nn. pelvini’den çıkan parasempatik ve
ganglia sacralia’lardan çıkan sempatik sinirler pelvis’in caudal bölümünü ve çalışmamızın
konusunu oluşturan regio perinealis ve perineumun otonom sinirsel innervasyonunu sağlarlar.
Özelikle bölge için büyük bir anatomik ve fonksiyonel öneme sahip olan m. retractor penis, m.
retractor clitoridis, m. rectococcygeus, m. sphincter ani internus gibi düz kasların
innervasyonunda otonom sinir sistemi etkin olarak görev alır.
4. Tartışma (Discussion)
Regio perinealis’in damarları ve seyirleri konusunda literatür bilgilerinde ve araştırmalarda
genelde bir tutarlılık olduğu tespit edildi. Bu çalışmada bölgenin arteriel ve venöz tedariki
hakkında benzer bulgulara ulaşıldı. Aorta abdominalis son lumbal omurun ventraline denk
gelen hizada a. umbilicalis tek dal olarak verdikten sonra a. iliaca externa ve a. iliaca interna’yı
çift dal olarak vererek dallandığı (Miller 1979, Nickel ve ark 1979, Rolf 1995, Budras ve ark
2009, Dyce ve ark 2018) ve a. iliaca interna’nın başlangıç noktasından sonra a. umbilicalis ‘i
verdikten sonra biraz daha devam ederek sacroiliac eklemin cranialinde a.gluteus caudalis ve
a. pudenda interna olarak dallanarak sonlandığı bildirilmiştir. (Miller 1979, Nickel ve ark 1979,
Budras ve ark 2009, Dyce ve ark 2018). Bu çalışmanın bulguları a. iliaca interna ve a. iliaca
externa ile ilgili literatürde bildirilenlere uygunluk arzetmektedir. Ancak Yalçın ve ark (2001)
kangal köpeklerinde a. iliaca interna’nın aorta abdominalis’ten 7. bel omuru düzeyinde
başlangıç almadığını, ilk sacral omur düzeyinde başlangıç aldığını belirtmişlerdir. Bu
çalışmanın bulgularına göre ise; a. iliaca interna’nın köpeklerde 7. bel omuru düzeyinde aorta
abdominalie’ten başlangıç aldığı tespit edildi. A. pudenda interna’nın fossa ischiorectalisteki
dallanması cinsiyete göre farklılık göstermektedir. Erkek köpeklerde a. pudenda interna’nın ilk
verdiği dal a. prostatica ’dır. A. prostatica ’da rectumu besleyen a.rectalis media’yı vererek
urethra, vesica urinaria ve prostatı beslemek için yoluna devam eder. A. pudenda interna’nın
son kolları ise; A. perinealis ventralis ve a. penis’tir. A. perinealis ventralis rectum için a.
rectalis caudalis’i verdikten sonra scrotuma doğru devam eder. A. penis ise corpus spongiosum
penisi beslemek için a.bulbi penisi, corpus cavernosum penisi beslemek için ise daha derinde
seyreden a.profunda penisi verir. Bu dallanmalardan sonra a. penis a. dorsalis penis olarak
penisi beslemek için yoluna devam eder. (Budras ve ark 2009, Dyce ve ark 2018). Erkek
köpeklerdeki a.puenda interna’nın dallanmaları ile alakalı bu tespitler Budras ve ark (2009) ve
Dyce ve ark (2018)’nın bildirdiklerine uygunluk arzetmektedir. Dişi köpeklerde ise; A. pudenda
interna’nın ilk dallanması a. vaginalis’tir. A. vaginalis, a. uterina ile devam ederek uterusu,
vaginayı ve rectumun bir kısmını besler. Sonraki dal olarak a. urethralis’i verir. A. pudenda
interna’nın dişi köpeklerdeki son dallanmasının ise a. clitoridis ve a. perinealis ventralis olduğu,
daha sonra a. perinealis ventralis ’in a. rectalis caudalis’i verdiği, bununda literatüre (Nickel ve
ark 1979, Budras ve ark 2009, Dyce ve ark 2018) uygun olduğu tespit edilmiştir. Venöz dolaşım
ile ilgili olarak arka bacağın venöz kanını toplayan v. iliaca externa, cavum pelvisteki organların
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venöz kanını toplayan vena iliaca interna ile son bel omurları hizasında birleşerek vena iliaca
comm.unis’i şekillendirmektedir. V. iliaca interna; pelvis boşluğunun organ ve yapılarının
venöz kanını toplayan dalı olan visceral dalları ve pelvik duvar ile gluteal duvarın venöz kanını
toplayan parietal dalların birleşmesi ile oluşan bir toplardamardır. V. iliaca interna ’nın v.
pudenda internaları hangi venöz isimlerle aldığına baktığımızda v.pudenda interna’nın
dallarının aynı adı taşıyan arterler ile birlikte bulundukları ve v.pudenda interna’yı
oluşturdukları tespit edildi. Bu venöz dallar şu şekildedir: -v. prostatica, -v. vaginalis, -v.
perinealis ventralis, -v. penis, -v. clitoridis, -v. dorsalis penis-v. dorsalis clitoridis. Venöz
dolaşım ile ilgili bu tespitler literatüre (Miller 1979, Nickel ve ark 1979, Rolf 1995, Dursun
2008a, Budras ve ark 2009, König ve Liebich 2015, Dyce ve ark 2018) uygunluk arzetmektedir.
Birçok araştırmacıya göre Sacral spinal sinirlerin ventral dallarından çıkan sinirler ile son iki
lumbal spinal sinirlerin ventral dallarından çıkan sinirler bir araya gelerek plexus sacralisi
oluşturmaktadır. (Miller 1979, Nickel ve ark 1979, Rolf 1995, Dursun 2008c, Budras ve ark
2009, Pasquini ve ark 2003, König ve Liebich 2015, Dyce ve ark 2018). Bu çalışma kapsamında
yapılan diseksiyonlar ile plexsus sacralisi tam olarak ortaya çıkarıldı. Regio perinealisin ve bu
bölgedeki diğer alt regioların (regio analis, regio urogenitalis) sinirsel tedariğini n. pudendus
gerçekleştirmektedir. Literatürde (Çalışlar 1976, Rolf 1995, Miller 1979, Budras ve ark 2009,
Dyce ve ark 2018) bildirildiği gibi n. pudendus 3 sacral (S1-S3) spinal sinirlerin ventral
dallarından başlangıç almaktadır. Ancak bir erkek kadavramızda n. pudendusun S1-S2 sacral
spinal sinirlerin ventral dallarından başlangıç aldığı gözlemlendi. Literatürde (Çalışlar 1976,
Miller 1979, Nickel ve ark 1979, Rolf 1995, Dursun 2008c, Budras ve ark 2009, Pasquini ve
ark 2003, König ve Liebich 2015, Dyce ve ark 2018) bildirildiği gibi n. pudendus başlıca n.
perinealis superficialis ve n. perinealis profundus olmak üzere iki dala ayrılmaktadır. Yine
literatürde (Miller 1979, Rolf 1995, Dursun 2008c, Budras ve ark 2009, Dyce ve ark 2018)
bildirildiği şekilde; N. pudendus’un caudo-ventral seyrine n. perinealis superficialisve n.
perinealis profundusu verdikten sonra erkek köpeklerde n. dorsalis penis ve dişi köpeklerde n.
dorsalis clitoridis dallarını vererek devam ettiği tespit edildi. Bir diğer regio perinealis siniri
olan n. rectalis caudalis hakkında Miller (1979); N. rectalis caudalis sacral spinal sinirlerin
ventral dallarından başlangıç alabileceği gibi n. pudendustan seyri sırasında ayrılarakta devam
ediyor olabilir şeklinde bildirmiştir. Dyce ve ark (2018)’ye göre ise; N. rectalis caudalis sacral
spinal sinirlerin ventral dallarından başlangıç alır ve regio perinealisin en önemli
sinirlerindendir. Dursun (2008c)’a göre; N. rectalis caudalis ilk 2 sacral (S1-S2) spinal sinirlerin
ventral dallarından başlangıç alan bir sinirdir. Özellikle Budras; bu sinirin n. pudendus’tan
ayrılarak anüs bölgesine doğru devam ettiğinden bahseder. (Budras ve ark 2009). N. rectalis
caudalis ile ilgili yapılan tüm bu bildirimleri doğrulayacak şekilde; N. rectalis caudalis’in
birinci ve ikinci sacral spinal sinirlerin ventral dallarından başlangıç alarak m. sphincter ani
externus’un lataral yüzünden geçerek anüsün etrafına dağıldığı tespit edildi. Sadece bir erkek
kadavramızda n. rectalis caudalis’in origosu tam olarak sacral omurların ventralinde tespit
edilemedi. Bu kadavramızda n. rectalis caudalis ilk kuyruk omurları düzeyinde n. pudendus’tan
ayrılırak devam ettiği tespit edildi. Bizim tespitimiz: Budras ve ark (2009) ve Dyce ve ark
(2018)’nın bildirdikleri ile farklılık arzetmektedir. Bizim bulgumuz daha çok Miller (1979)’i
doğrular niteliktedir. Regio Perinealis’in diğer önemli siniri n. cutaneus femoris caudalis’tir.
Budras ve ark (2009)’a göre genellikle 2.ve 3. sacral (S2- S3) spinal sinirlerin ventral
dallarından başlangıç alan bu sinir m. coccygrus ve m. levator ani’nin innervasyonun sağlar.
Dursun (2008c)’a göre bu sinir birinci ve ikinci sacral(S1-S2) spinal sinirlerin ventral
dallarından başlangıç alır. Sonuç olarak bizim diseksiyon bulgularımız Budras ve ark (2009)’ı
doğrular niteliktedir. N.cutaneus femoris caudalis’in S2-S3 sacral spinal sinirlerin ventral
dallarından başlangıç aldığı tespit edildi.
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Bölgenin otonom sinir innervasyonunun plexsus pelvinus’un oluşumuna katılan Nn. pelvini
(parasempatik) ve ayrıca ganglia sacralia (sempatik)’dan çıkan sinir lifleri ile sağlandığını
bildiren yazarlar ile aynı görüşü paylaşıyoruz. (Miller 1979, Dursun 2008c, Budras ve ark
2009). Yapmış olduğumuz sinir diseksiyonlarında özellikle plexsus sacralis ile beraber medulla
spinalisten çıkış yapan ve sacral spinal sinirlerin ventralinde ve sacral spinal sinirlere nazaran
daha ince olacak şekilde karşılaştığımız Nn. pelvini, sacral spinal sinirler ile bir müddet devam
eder vaziyette görüldü. Ganglia sacralia’lardan çıkan sinirler ise sacral spinal sinirlerle
karışarak devam ettikleri için sacral spinal sinirlerle beraber seyirlerini dolaylı olarak
gözlemledik.
5. Öneriler(Conclusion)
Regio Perinealis’in arteriar ve venöz dolaşımı hakkında yaptığımız çalışma sayesinde bölgenin
damarları net olarak ortaya konmuştur. Özellikle region perinealis’in sinirsel innervasyonu
büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda daha belirgin iken köpeklerde bu konunun deyatlı olarak
görsel anlamda ortaya konulamadığı düşünüldüğünde çalışmamızın bölgede çalışacak
Veteriner Hekimler ve Cerrahlar için oldukça katkı sağlayıcı olacağını düşünüyoruz.
Çalışmamız kapsamında bölge damarlarının ve sinirlerinin diseksiyon görüntülerinin yanında
kesit anatomic görüntülerinin ve tomografik olarak konumlarının karşılaştırmalı olarak
verilmesinin pet hekimliğinde büyük bir öneme sahip olduğu kanaatindeyiz.
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PIONEER STUDIES ON METAGENOMIC ANALYSIS OF SAMPLES FROM
BANDED IRON FORMATION (BIF) FROM IRON ORE MINING BELT OF GOA,
INDIA
Dabolkar Sujata
Kamat Nandkumar
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ABSTRACT
Goa is situated in the northwestern part of the Western Dharwar Craton (WDC) which is Asia’s
major metallogenic province. The iron ore of Goa are associated with greenstone and occurs as
bands, reefs and lenses of Banded Haematite Quartzite (BHQ) and Banded Magnetite Quartzite
(BMQ). Presence of metalliferous WDC in Goa affords sampling of auriferous materials from
mining area having hitherto unexplored interesting geo-microbiological dimensions such as
detection of secondary microbioform Gold. BHQ and BMQ samples explored and collected
from mining areas of Goa were surface sterilized and drilled with a sterile driller to get
endolithic material till a sufficient amount was obtained, sealed aseptically and sent for
metagenomic analysis using Oxford nanopore sequencing. Analysis revealed that both the
samples were showing association of diverse microorganisms such Bacillus, Ralstonia,
Cupriavidus, Burkholderia, Acetobacter, Archea such as Haloferax, Nitrososphaera. This
paper discusses the presence, diversity, association and the presumptive role of such
microorganisms in the biogeochemical cycling of metals such as Fe, Mn, gold (Au). There are
various microbiological processes involved in Banded Iron Formation deposition. The
traditional model of BIF precipitation assumes the oxidation of hydrothermal Fe (II), either via
abiotic oxidation by cyanobacterially produced O2 /or biotic oxidation by chemolithotrophic
bacteria. Phototrophic Fe (II)-oxidizing bacteria were discovered about two decades ago and
might represent an alternative hypothesis to early BIF formation in the absence of oxygen.
These bacteria could have oxidized ferrous iron to ferric iron within the photic zone of the
oceans through their photosynthetic process that involves light-energy fuelled CO2 fixation
coupled to the microbial oxidation of Fe2+ (Konhauser et al. 2002).
Keyword: Western Dharwar Craton (WDC), Banded Haematite Quartzite (BHQ),
Banded Magnetite Quartzite (BMQ), Goa, Bacteria.
Introduction
The banded rocks are scattered throughout the world and are actually ambassadors from the
past because they offer clues to the environment of the early earth. Banded Iron Formation
(BIF) are chemical sedimentary rocks that were precipitated throughout much of the Late
Archean and Palaeo proterozoic (2.7–1.9 Ga). The stripes in the BIF represent alternating layers
of silica rich quartz silica (~40–50%) and iron (~20–40%) minerals like hematite and magnetite
(Barton et al., 2010). BIF have been broadly classified according to tectonic setting, size and
lithology as either Algoma or Superior type. The Superior type (S-type) first appears around 3
billion years ago (Ga) during the Archean and extends to around 1.7 Ga (in the Proterozoic). In
India, Iron-formations are designated as “Banded Hematite Quartzite” (BHQ) and “Banded
Magnetite Quartzite” (BMQ) (Prasad et al., 2012). One of the theory tells that primitive
photosynthetic blue/green algae produced oxygen as the product of photosynthesis reacted with
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the iron ions and formed magnetite (Fe3O4), an iron oxide (Konhauser, 1998). The preservation
of bacteria in rocks is applicable to the search for the oldest evidence of life on earth found in
Precambrian stromatolites and banded iron deposits (Byerly et al., 1986). Goa is situated in the
north-western part of the metallogenic archean Western Dharwad Craton (WDC) thus
auriferous samples from the mining and non-mining areas can be used as a source for isolating
microorganisms. Whether they are exposed to extremes of heat or cold, or buried deep beneath
the Earth’s surface, microorganisms have an uncanny ability to survive under these conditions.
This ability to survive has fascinated scientists for nearly a century, but the recent development
of metagenomics and ‘omics’ tools has allowed us to make huge leaps in understanding the
remarkable complexity and versatility of extremophile communities. Metagenomics is the
analysis of DNA from a mixed population of organisms and initially involved the cloning of
either total or enriched DNA directly from the environment (eDNA) into a host that can be
easily cultivated (Handelsman, 2004). Advances in next generation sequencing (NGS)
technologies allow isolated eDNA to be sequenced and analyzed directly from environmental
samples (Shokralla et al., 2012). Metagenomic studies of extreme temperature habitats such as
Subsurface microbial mat sample from Hishikari gold mine (Japan) Sequence screening
(Nunoura et al., 2005) as well as subsurface oil reservoir sample Norwegian Sea (Kotlar et al.,
2011) has been reported. Microbial diversity from the continental shelf regions of the Eastern
Arabian Sea by metagenomic approach (Sachithanandam et al., 2020; Shu et al., 2021; Methé
2021; Yaman et al., 2020). There has been no record of metagenomic analysis of BIF associated
microbes from Goa. This research fills the gap and obtains a better understanding of bacterial
diversity associated with BIF from Goa.
Materials and Methods
Regional geologic setting
Goa is situated in the north western part of the metallogenic archean Western Dharwar Craton
(WDC). The Dharwar Craton is divided into Eastern and Western Cratons wherein Goa is
situated in the north western part of the WDC which includes Sanvordem, Bicholim, and
Vagheri Formations (Dessai 2011). Samples used for the studies were Banded Hematite
Quartzite (BHQ) from Velgeum, Surla North Goa and Banded Magnetite Quartzite (BMQ)
from Sacorda, south Goa. (Fig 1 and Fig 2).
Sample preparation
The obtained samples were photographed, surface sterilized using 70% ethanol treatment on
the exolithic surface of the samples and flame sterilized (Hirsch et al., 1995). Samples were
scraped using sterile scrapper till the sufficient amount is obtained and collected on a sterile
aluminum foil and transferred into the sterile tube. The samples were labels as A1 and A2. A1Banded Hematite Quartzite, A2-Banded Magnetite Quartzite).
Metagenomic studies and Bioinformatics analysis
Metagenomic studies were carried out using 16s & 18s Metagenomics by Oxford Nanopore
MinION SAC Code: 998111 at Triyat Genomics (A division of Triyat Scientific Co.) Nagpur,
Maharashtra, India. Protein nanopores are tiny holes that in nature forms gateway across
membranes. In this technology nanopores are embedded into a synthethic membrane based in
an electrophysiological solution and ionic current is passed through the nanopores. Molecules
such as DNA/RNA moves through the nanopores they cause disruption in current which is
measured in signal trace. During sequencing the nanopore analysis the entire fragment of DNA
or RNA. The methodology followed includes DNA isolation metagenomics, 16s primer
amplification, library preparation and Bioinformatics.
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Results
The representative BHQ and BMQ samples used in the studies are represented in the figure 1
and 2. Sterile samples were successfully obtained in a sufficient amount. It was found that both
the samples were showing association of microorganisms.
Diversity of BHQ associated microorganisms
The number of sequence reads from the BHQ were 37,618. In case of BHQ, reads analysed
were 18,809, reads classified were 669 whereas the remaining reads were unclassified and were
18,140 in number. BHQ sample showed presence of 71% Bacteria, 27% Eukaryota and 1%
archaea (Fig 3). Diversity of Bacteria found associated with the BHQ samples is given in the
table 1.

Fig 1: BHQ sample

Fig 2: BMQ sample

Fig 3: Percentage wise classification of microorganisms at different levels in case of BHQ
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Table 1: List of Microorganisms found associated with the BHQ samples
Microorganisms found associated with the BHQ samples
Bacillus, Ralstonia, Burkholderia, Acetobacter, Enterobacter, Marinobacter, Bacteria
Aeromonas, Halomonas,
Acinetobacter,
Desulfuromonas,
Chromobacterium, Actinomyces, Rhizobium, Rhodospirillum,
Altererythrobacter (Proteobacteria), Novosphingobium, Sphingorhabdus,
Achromobacter, Thermodesulfobium
Haloferax,

Nitrososphaera

Archaea

Colletotrichum, Aspergillus, Schizosaccharomyces

Eukryota

BMQ associated microorganisms
In case of BMQ sample the total number of sequence reads were 72,758. In case of BMQ, reads
analysed were 36,379, reads classified were 1,016 and reads unclassified were 35,363. Sample
showed presence of 69% of Bacteria, 30% of Eukaryota, <1% of archaea and <1% viruses (Fig
4). Diversity of Bacteria found associated with the BMQ samples is given in the table 2.

Fig 4: Percentage wise classification of microorganisms at different levels in case of BMQ

Table 2: List of Microorganisms found associated with the BMQ samples
Microorganisms found associated with the BMQ samples
Bacillus,
Streptomyces,
Ralstonia,,
Acetobacter,
Burkholderia, Bacteria
Stenotrophomonas, , Rhodospirillum, Desulfococcus, Nitratiruptor,
Acetohalobium ,Wenyingzhuangia, Mucilaginibacter, , Bradyrhizobium,
Rhodoplanes, Methylobacterium, Rhizobium, Rhodobacter, Granulibacter
,Haematospirillum,
Novosphingobium,
Sphingomonas,
Achromobacter,Cupriavidus,
Polynucleobacter
Janthinobacterium,
Thioalkalivibrio, Methylococcus, Methylomonas, Halomonas, Aggregatibacter,
Corynebacterium, Tessaracoccus, Alicyclobacillus, Desulfotomaculum,
Haloferax, Nitrososphaera
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Aspergillus, Malassezia
Lobosporangium,
Batrachochytrium, Eukaryota
Schizosaccharomyces Penicillium, Fusarium, Magnaporthe, Grosmannia,
Thielavia, Candida, Agaricus,Phycomyces, Fonsecaea, Penicilliopsis,
Trichophyton. Paracoccidioides, Verticillium, Chaetomium,

Discussion
It was found that both the sample BHQ and BMQ showed the association of microorganisms.
Metagenomic analysis serves as a useful technique to study the microbes associated with the
BIF samples of Goa. This is the first study on the metagenomic analysis of BIF of Goa. In both
the samples the bacterial association was high as compared to Eukaryotes, archaea similar
studies has been reported earlier (Rea et al.,2016). Overlapping of bacterial community is
shown in fig 5. Metagenomic analyses can provide extensive information on the structure,
composition, and predicted gene functions of diverse environmental microbial assemblages.
One strength of the metagenomic approach is in enabling researchers to investigate the
phylogenetic and functional diversity of microorganisms at the community level, independent
from cultivation-associated biases (Schloss and Handelsman, 2003; Cowan et al., 2005, 2006).
Metagenomics (16S amplicon sequencing) and DGGE analysis of bacterial diversity of acid
mine drainage has been studied earlier (Yaman et al., 2020). For instance, Bacillus cereus, a
common soil bacterium, has been shown to act as a biogeochemical indicator for concealed
mineralization. Resident organotrophs are likely to metabolize a wide range of complex organic
compounds commonly found in placer environments, e.g. low and high molecular weight
organic acids especially, Acinetobacter spp., Burkholderia spp. (Xie and Yokota 2005; Liou et
al., 2008; Mrozik and Piotrowska-Seget 2010). Microorganisms such as Burkholderia,
Methylobacterium, Acinetobacter, Rhodobacter the recruitment of phototrophic and
heterotrophic Gram-negative bacteria are involved in EPS production. The proliferation and
growth of biofilm community including heterotrophic and metallophillic species such as
Rhodobacter sp, Rhizobium sp, Achromobacter sp. Methylobacterium, Achromobacter, play
role in mobilization, detoxification and re-precipitation of secondary Au; and Acinetobacter
play role in seeding of dispersal cells with release of nano-particle and Au complexes (Rea et
al., 2016). Association of Chromobacterium with samples can be useful source of natural cynide
production which can be applied in Biomining (Campbell et al., 2001; Liang et al., 2014). Such
microorganisms reported in this study can helps to know their role in formation of BIF.
Acidophilic microorganisms capable of oxidizing iron and sulfur can be employed in industrial
processes to recover metals from minerals. Biosensors can be developed on how
microorganisms interact with gold complexes which may further support exploration. This
knowledge of bacterial diversity can be Useful in Biomining, biogeochemistry, bio metallurgy
of heavy metals.
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Fig 5: Overlap of the bacterial community

Conclusions
This is the first report on metagenomic studies of Banded Iron formation of Goa. There are
various microbiological processes involved in Banded Iron Formation deposition.
Metagenomic analysis using Oxford nanopore sequencing revealed that both the samples were
showing association of diverse microorganisms. Metagenomic analyses can provide extensive
information on the structure, composition, and predicted gene functions of diverse
environmental microbial assemblages. An understanding of the distribution of microbial
species in soils overlying mineralization can be utilized to develop bioindicator systems that
assist with mineral exploration. Combined the implementation of biotechnologies in the gold
mining sector is set to revolutionize the industry, leading to the greener, more efficient
extraction of gold.
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ÖZET
Konjenital deformiteler; embriyonun gelişimi sırasında kemoteröpatik ve teratojenik ajanlar,
viral enfeksiyonlar, aşılar, travmalar gibi etkilere bağlı olarak organizmadaki sistemlerde veya
organlarda oluşan patolojik değişimlere sebep olur.
İskelet sistemindeki deformitelere bağlı oluşan hemimelia, bir veya birden fazla kemiğin
oluşmaması ile karakterize doğuştan ekstremitenin veya kemiğin olmamasıdır. Kedilerdeki
hemimelia olgularının genetik alt yapısı ise hala araştırılmaktadır. Bu deformitelerin sağaltımı
hemimelia tipine ve ekstremite fonksiyonuna bağlıdır. İskelet sistemi malformasyonları
kemiğin kısmi olarak şekillenmesinden hiç şekillenmemesine kadar çeşitlilik gösterdiğinden
bu çeşitlilik deformitelerin sınıflandırmasını da zorlaştırmaktadır.
Bu olgu takdiminde 6 aylık bir kedide bilateral tibial hemimelia olgusu ve kemik
deformitelerine bağlı yumuşak doku travmalarının sağaltımı anlatılmaktadır. Bu takdim ile
iskelet sistemi deformitelerinden olan hemimelia olgusunun tanısı, medikal tedavi
yöntemlerinin anlatımı amaçlanmaktadır. Kemik gelişim dönemi sonrasında cerrahi tedavi
seçenekleri ile hastalığın sağaltımı hedeflenmektedir.
Anahtar Kelime: Tibial Hemimelia; Radyografi; Konjenital Deformiteler; Kedi

ABSTRACT
Congenital deformities; It causes pathological changes in the systems or organs of the
organism due to effects such as chemotherapeutic and teratogenic agents, viral infections,
vaccines, traumas during the development of the embryo.
Hemimelia, which occurs due to deformities in the skeletal system, is the congenital absence
of an extremity or bone, characterized by the absence of one or more bones. The genetic
background of cases of hemimelia in cats is still under investigation. Treatment of these
deformities depends on the type and function of the hemimelia. Since skeletal system
malformations vary from partial bone formation to no shape at all, this diversity also
complicates the classification of deformities.
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In this case report, a case of bilateral tibial hemimelia and the treatment of soft tissue traumas
due to bone deformities in a 6-month-old cat are described. In this presentation, it is aimed to
diagnose the hemimelia case, which is one of the skeletal system deformities, and to explain
the medical treatment methods. After the bone development period, it is aimed to cure the
disease with surgical treatment options.
Keywords: Tibial Hemimelia; Radiography; Congenital Deformities; Cat

1. GİRİŞ
Fötal gelişim sırasında oluşan hatalara bağlı organizmanın sistemlerinden izole bir
bölümünün veya tüm sistemin fonksiyonel yapısında değişimler meydana gelebilir (Noden ve
Lahunta,1985). Deformiteler kalıtsal, çevresel ve dış faktörlere bağlı gelişebilir (Dona vd.,
2016). Ekstremite malformasyonları tek bir yapının yokluğundan, uzuvların kısmen veya
tamamen yokluğuna kadar değişebilen deformiteler vardır (Macri vd., 2012). Kedilerde
konjenital ekstremite deformiteleri nadiren bildirilmiştir. (Lewis ve Van Sickle,1970;
Cornillie vd., 2004).
İskelet sistemi malformasyonları, tek bir kemiğin yokluğundan ekstremitenin kısmen
veya tamamen yokluğuna kadar çeşitlilik göstermektedir (Lallo vd., 2001). İskelet sistemi
malformasyonlarının karmaşıklığı bu deformitelerin sınıflandırılmasını ve tanımlanmasını
zorlaştırmaktadır (Tekin vd., 2019). Hemimelia bir veya daha fazla kemiğin tamamen veya
kısmen yokluğu ile ortaya çıkan konjenital bir anormallik olarak tanımlanmaktadır (Towle ve
Breur, 2004).
Hemimelia; ekstremite boyunca kemiğin oluşmaması ile transversal, ekstremitenin
medial (preaksiyel) veya lateral (postaksiyel) yönü boyunca kemiğin oluşmaması ile
longitudinal olarak sınıflandırılmaktadır. Hemimelia ile dünyaya gelen canlılar genellikle
doğumdan hemen sonra fark edilir (Bezhentsev vd., 2018). Tibial hemimelia, aynı
ekstremiteyi veya bilateral olarak etkileyen konjenital anomalilerdir. (Dror, 2016).
Tibial hemimelia, hipoplastik tibiadan tibianın tamamen yokluğuna kadar değişkenlik
göstermesiyle karakterize konjenital deformitedir. Aynı zamanda tibial hemimelia ayak
parmaklarını, metatarsal kemikleri, tarsal kemikleri, fibula, femur ve femur kondüllerini de
etkilemektedir. Tibial hemimelia vakalarında fibula her zaman mevcuttur. Fibula normal
şekilde veya displastik oluşabilmekteyken çift olarak da şekillenebilmektedir. Kuadriseps kası
normal olarak oluşabilir ve distal kısmı eksik oluşabilir veya oluşmayabilir. Patella normal
olarak veya displazik oluşabilirken tamamen oluşmayabilir. (Dror, 2016).
Tibial hemimelia tek taraflı veya iki taraflı oluşabilirken vakaların tahmini %30'u iki
taraflıdır (Aitkin vd., 1998). Bir araştırmaya göre bildirilen tek taraflı tibial hemimelia
hastalarının %72'sinin sağ tarafı etkilediğini bildirmektedir (Spiegel vd., 2003). Tek taraflı
tibial hemimelia hastalarının bacak boyu uyuşmazlığı gözlemlenmektedir. (Dror, 2016).
Tibial hemimeliadan etkilenen hastalarda sağırlık, damak yarığı, yalancı hermafroditizm,
kriptorşidizm ve hipospadias gibi diğer konjenital anomaliler de gözlemlenmiştir (Aitkin vd.,
1998). Yapılan bir araştırmaya göre 57 tibial hemimelia hastasının 34’ünde (%60) farklı
anomalilerde bulunduğu rapor edilmiştir. (Schoenecker vd., 1989) Başka bir çalışmada 41
tibial hemimelia hastasının 24'ünde (%59) farklı konjenital deformiteler olduğu bildirilmiştir
(Launois ve Kuss vd., 1901).
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Bu çalışmada 6 aylık bir kedide bilateral tibial hemimelia tanısını, klinik ve
radyografik bulgularını tanımlamayı amaçlamaktadır. İleri dönemde kemik gelişim sürecine
kadar komplikasyonları önlemeyi ve sonraki süreçte bilateral hemimelia vakasının operatif
sağaltımı hedeflenmektedir.
2. OLGU SUNUMU
Arka ayaklarındaki yaralardan ötürü 6 aylık bir kedi Ankara Üniversitesi Veteriner
Fakültesi Cerrahi Anabilimdalı’na sahipleri tarafından getirildi. Kediyi yaklaşık olarak 2 ay
önce arka ayaklarının kesilmiş olduğunu düşünerek sahiplenmişler. 2 aylık süreçte kedisinin
herhangi bir sağlık sorunu ile karşılaşılmadığını, son 3 günde kesilmiş olan arka ayaklarında
yaralar oluştuğu bildirilmiştir.

Şekil 1.1 Tibial hemimelia tanısı konulan kedinin klinik görünümü
Yapılan fiziksel muayenede arka eksremitelerinde boy farkı ve kas tonusunda azalma
gözlemlenmiştir. Ekstremitelerin distal kısımlarında sikatrizasyon gözlemlenmiştir.
Ekstremitelerin distal kısmında seröz karakterde akıntı gözlemlenmiştir. Yapılan ortopedik
muayenede ağrı gözlemlenirken, krepitasyon veya kırık bulgusu gözlemlenmemiştir.

Şekil 1.2 Tibiadaki deformitelere bağlı yumuşak dokuda oluşan sikatrize doku
Yapılan radyolojik muayenede sağ ekstremitede terminal transversal tibial hemimelia
sol ekstremitede tibianın ve fibulanın olduğu fakat metatarsal tarsal phalangeal agenezi
olduğu gözlemlenmiştir.
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Şekil 1.3 Tibial hemimelia’nın sağ lateroletaral (A), Anterio-posterior (B) ve sol laterolateral
(C) radyografik görüntüleri
Hemimelia tanısı konulan hastanın ekstremitelerinde oluşan yaralar için skatrizan
pomatlar uygulanması ve hareket kısıtlaması önerildi. İleri dönemde ise kemik gelişim süreci
tamamlandığında protez uygulaması yapılmasının hastanın refahının arttırması yönünden
yararlı olacağı ön görülmüştür.
3. TARTIŞMA VE DEĞERLENDİRME
Kedi ve köpeklerde adaktili (Barrand ve Cornillie, 2008), aphalangia, brakimelia
(Cornillie vd., 2004), ektromelia (Macri vd., 2009), hemimelia (Tekin vd., 2019), tibial
agenezi, sindaktili (Towle ve Breur, 2004) gibi çeşitli konjenital iskelet deformiteleri
bildirilmiştir.
Hemimelia’nın olası nedenleri gebelik döneminde sırasında kemoterapötik ve
teratojenik ilaçlar, yetersiz beslenme (riboflavin eksikliği), transplasental viral enfeksiyonlar,
mineral eksikliği (çinko, manganez, bakır vb.) ve aşılar (Karnofsky, 1965) yer almaktadır.
Hemimelia'nın otozomal resesif genlerin etkisi ile oluşabileceği de öne sürülmüştür (Hoskins,
1995). En-1, FGF-2, Wnt7a, Shh ve Lmx-1 genlerinin mutasyonu, insan, civciv ve fare
embriyolarında hemimelia gelişimi ile ilişkilendirilmiştir (Woods, 2006). Ayrıca hemimelia,
iskelet gelişimi sırasında apikal ektodermal-mezodermal etkileşim eksikliğinden
kaynaklandığı düşünülmektedir (Ogden ve Grogan, 1987). Gebeliğin 3. ve 4. haftaları,
dokuların dış etkilere karşı daha duyarlı olduğu için embriyonun iskelet sistemi gelişimi için
kritik bir dönemdir (Noden ve Lahunta, 1985).
Tibial hemimelia’nın farklı sınıflandırma yöntemleri bulunmaktadır. Bir
sınıflandırmaya göre radyografik bulgulara göre sınıflandırılmıştır (Jones, 1978). Bir başka
sınıflandırma çalışmasında ise radyografik bulgularının yanında quadriseps kasının
fonksiyonu da değerlendirerek Jones sınıflandırması modifiye edilmiştir. (Weber, 2008)
Hemimelia tiplerinin çok çeşitli olmasından dolayı yapılan sınıflandırmalar sınırlı
kalmaktadır. Hemimelia sınıflandırılması veteriner tıp alanında herhangi bir sınıflandırma net
bir şekilde yapılamadığında bu alanın eksik kaldığı gözlemlenmiştir.
Bu olguda kemik gelişim dönemine kadar oluşabilecek komplikasyonlara karşı
korumayı amaçlanmaktadır. Kemik gelişimi tamamlandığında ise cerrahi sağaltım ile hastanın
refahı arttırılması hedeflenmektedir.
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ABSTRACT
Protecting the environment is one of everyone's priorities and it is essential to live in a healthy
and safe environment that preserves the health of the community and conserves various
resources. Cities have expanded to a previously unknown geographic scale. The lengths of
urban journeys have increased. The automobile (private car, bus, truck, etc.) has invaded the
roads, creating an exceptionally large congestion. Beyond congestion, it is the quality of
urban life that is now threatened: noise, atmospheric pollution, environmental degradation,
increasingly difficult transport. Urban congestion is one of the main causes of pollution which
threatens the environment as it contributes significantly to the increase of air pollution and
noise. Through this article, we will list a range of methods, means and technologies used to
reduce urban congestion, including reducing pollution, and maintaining a clean environment
that promotes sustainable development.
Keywords: transport, urban congestion, automobile, reduce, air pollution.
1 INTRODUCTION
Transportation provides employment and livelihoods, schools, health services, food and
entertainment, all of which are important social determinants of health. Without a
transportation system (land use planning, infrastructure, model selection, and technology), life
as we know it will be extremely difficult. The choice to use private transportation or public
transportation depends on many factors, including affordability, convenience, distance,
concern for the environment, desire for entertainment and physical exercise, and safety. For
many people in low- and middle-income countries (LMIC), especially women, children, the
elderly, the disabled and the poor, they have no choice. These people rely on walking,
cycling, and public transportation, even if the road infrastructure makes these modes of
transportation unsafe, either because of the high risk of road traffic accidents or the fear of
violence. Africa has the lowest rate of cars in the world, 44% of passengers and pedestrians
die as a result of road accidents(WHO, 2018)
The increasing use of urban motorized transport in most cities of the world is the main reason
for the increase in the number of accidents, congestion, air pollution and noise (Anjuman et
al., 2007), (Rocha Filho et al., 2020), (Stanley et al., 2011). Transport emits the third-largest
and second-fastest-growing amount of greenhouse gases (GHGs) in Australia. The road
transport sector accounts for 88 percent of total transportation emissions, with a projected 64
percent increase in emissions from 1990 to 2020 (Stanley et al., 2011). In the discussion of
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sustainable development, the link between traffic congestion and air pollution has gotten a lot
of attention. The topic is a source of heated controversy, particularly in developing countries
where car ownership is still relatively low (Armah et al., 2010).
Over the last 20 years, vehicle traffic in the United States and worldwide has surged
dramatically (Schrank and Lomax, 2007). In the United States, mobile sources account for a
significant portion of air pollution emissions. On- and off-road vehicles released more than 75
percent of carbon monoxide (CO) and 60 percent of nitrogen oxides (NOx) in 2012 . Vehicle
emissions of carbon monoxide (CO), carbon dioxide (CO2), volatile organic compounds
(VOCs) or hydrocarbons (HCs), nitrogen oxides (NOx), and particulate matter(PM) have
become the primary source of air pollution in many places (Google Livres, n.d.).
Increased traffic congestion severity and duration have the potential to significantly increase
pollutant emissions and worsen air quality, particularly near major highways. These pollutants
make a difference. Drivers, commuters, and persons are at danger of morbidity and fatality.
As evidenced by epidemiological research and analyses of people who live near highways
environmental impact evaluations for individual road projects, as well as proposed automobile
emission requirements (Health Effects of Transport-Related Air Pollution - World Health
Organization ). The most often cited pollutants generated by fossil-fuel are the following:
Carbon monoxide (CO) ,Nitrogen dioxide (NO) , Volatile organic compounds (VOCs),
Sulfur dioxide (SO), particulates , Lead (Pb), Carbon dioxide (CO). The transportation
industry in the United States is a major source of CO (67%) and NO (41%) emissions, as well
as VOCs (33 %) (Shefer, 1994).
Protecting the environment is one of everyone's priorities and it is essential to live in a
healthy and safe environment that preserves the health of the community and conserves
various resources. Urban congestion is one of the main causes of pollution which threatens the
environment as it contributes significantly to the increase of air pollution and noise. Through
this article, we will list a range of methods, means and technologies used to reduce urban
congestion, including reducing pollution, and maintaining a clean environment that promotes
sustainable development.
2 ASSESSING THE IMPACTS OF SHARED AUTONOMOUS VEHICLES ON
CONGESTION AND CURB USE: A TRAFFIC SIMULATION STUDY IN THE
HAGUE, NETHERLANDS
New advancements in the automotive industry have the potential to alter transportation.
Municipalities are taking a wait-and-see approach due to the high level of uncertainty. Still,
self-driving and networked shared car technology are a long way off. It'll only be a matter of
time before a fully developed and widely available self-driving vehicle debuts. The goal of
this technology is to learn more about the effects of traffic congestion. It look at the
distinctions between tiny and traditional behavior in everything from SAV to urban traffic,
examine automobiles and simple-to-implement options that towns can employ to achieve a
new traffic mix. This was investigated using a simulation survey and a case study of a city
network using the traffic simulation package Vissim. Various market penetration scenarios for
SAVs Tested: The percentage of passengers who use SAV is 0%, 3%, 25%, 50%, and 100%,
in addition, there are two networks, SAV and Kiss & Ride (K & R) systems have their own
lane. As a result, the automatic driving function of the SAV has been improved, reducing the
traffic congestion, reducing delay and they also have negative effect by stopping on the
curbside to drop off passenger .
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Table 1: Scenario and design results for vehicle delays of non-SAVs and
SAVs.

Non-SAV
mean delay
(mm:ss)
Scenario/des
ign

1: 20/3
2: 50/25
3: 80/50
4: 0/0
5: 50/0
6: 100/0
7: 100/100

SAV
mean
delay
(mm:ss)
None

02:20
02:55
02:28
04:00
01:31
01:16
06:15

Dedic
K
ated
&Rfac
lanes ilities
02:36
02:50
02:11
–
–
–
05:50

0:32
02:50
01:59
–
–
–
03:36

None

03:43
04:00
03:35
–
–
–
09:15

D
K
edica &Rted
faciliti
lanes es
4:27 04:05
4:22 03:49
3:41 03:06
–
–
–
–
–
–
9:52 04:36

The dedicated lane design fails to reduce the SAV-induced overload. The K&R concept was
successful in reducing delay. Only when the penetration rate of SAV is greater than 25%. It
cannot be generalized due to network size and simulation program limitations. The results, on
the other hand, can be used as a planning tool. (Overtoom et al., 2020).

Figure1: Vehicle delay of non-SAVs per scenario depicted as bubbles Bubble
size indicates relative delay
3 THE IMPACT OF OPTIMIZING DELIVERY AREAS ON URBAN TRAFFIC
CONGESTION
The goal of this research is to better understand the impact of freight transportation in urban
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areas, as well as the influence on urban congestion, which is a factor in increasing greenhouse
gas emissions. This research focused on the lack of and unavailability of a delivery area (DA),
which is defined as a parking space for delivery vehicles for final delivery. Due to their
absence, the driver is forced to double park. To reduce the problem's impact, a field study was
undertaken initially, followed by an integer linear programming formulation of the DA
problem, focusing on DA location, number, and usage, to examine the impact of double
parking and DA optimization on the environment, this research employed a new method that
combined optimization and simulation. In a case study in France, this method was put to the
test, thorough numerical simulation results of the numerous traffic scenarios developed reveal
a clear link between urban traffic congestion and the number, use, and location of DAS
(Hammami, 2020).
4 TRANSMILENIO BRT SYSTEM IN BOGOTA
High-speed bus carrying a large number of passengers, its height corresponds to the height of
the station, three large doors to make it easier for passengers to get on and off, its system is
similar to a rail transport system, it has its own the route, many buses can be extended by
buses made in Bogota (Colombia) according to the system of the city of Curitiba. Replaced
The bus can carry more than 165 people. Tickets are purchased at the station. They are
powered by a clean diesel engine. Travelers can use the same ticket to transfer from a regular
bus to a highway bus. The first advantage of this bus over the railroad is that it is cheaper to
operate. Most people prefer to take the subway to avoid traffic jams, but it's better to move
around and see the scenery than to move around like a rodent (Hidalgo et al., 2013).
Table2: Characteristics of the TransMilenio system
Length of bus-only lanes
83 km
Length of feeder routes
663 km
Stations
114
Trunk vehicles
1262 articulated buses and 10 bi-articulated
buses
Feeder vehicles
519 conventional buses (12m)
Feeder routes
83
Payment system
Contact less smart card
Control center
On-line real –time supervision
User information
Fixed signage and dynamic display panels
Total passengers
Average of 1,7 million on week days
Users of teeder routes
48% of the total users
Fare
Flat –rate col$1700 per trip(0,49 USD),
including transfer

5 EXPANSION OF CITY SCALE, TRAFFIC MODES, TRAFFIC CONGESTION,
AND AIR POLLUTION
The number of large cities and the occurrence of urban have both increased in recent years.
However, whether population expansion invariably contributes to air pollution is debatable.
The city's scale is expanding. Changes in transportation modes and traffic jams are also
present. However, whether such expansion will have an influence remains to be seen. It is yet
uncertain what factors have a substantial impact on traffic volume and pollution levels. As a
result, this investigation seeks to shed light on the situation and in the same frame, analyzing
the mechanism of the influence of urban expansion on air pollution, urban scale, and traffic
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expansion. First, this research discovered that urbanization could have a direct impact on air
quality, pollution of the environment. The economies of scale in energy consumption brought
on by this expansion will exacerbate air pollution, but structural and technical effects will help
to improve air quality. The green mode is the second option, transportation can help to reduce
pollution, but it can also aggravate traffic congestion. Third, it discovered that urbanization
has the potential to both alleviate and increase air pollution. Is it better to promote public
transportation or to aggravate traffic congestion? As a result, city scale has an impact, air
quality improvement through traffic congestion is definitely a -two-edged sword-(Lu et al.,
2021).
Scale effect Structural
effect Technological
effect

Expansion
of city scale
Traffic

H1a (Positive)
H1b (Negative)H1c
(Negative)

Expansion of city scale×
Traffic mode

H3a(Negative)

Expansion of city scale×
Traffic congestion

H3b(Positive)

Traffic mode
Traffic congestion

Air
pollution

H2a (Negative)
H2b (Positive)

Figure 2: Mechanism analysis graph

6 PREDICTIVE CORDON PRICING TO REDUCE AIR POLLUTION
Traffic is the major source of emissions in many metropolitan cities with significant levels of
air pollution. Road tolls have been proven to be beneficial in London, Milan, and Stockholm.
By cutting down on pollution and traffic congestion, the usage of predictive coden in this
study is examined. Tolls based on weather forecasts are being implemented in order to
alleviate air pollution and congestion. Select a traveler, whether to travel inside or outside the
cordon by car or public transportation. According to their emission behavior, passenger cars
are divided into three categories, vehicles that are more environmentally harmful will pay a
higher toll, the emission scattering box model is used in this study. Predict the quality of the
air, the Markov decision process's next goal is to maximize happiness in terms of tourist
surplus, toll revenue, and air pollution. Expenses for medical treatment The model uses
recorded meteorological data to run on a fictitious network. Tehran, 2016. In the basic case,
estimated price minimizes average daily CO by applying parameter values, the number of
days with high levels of concentration and poor air quality. Forecast pricing results Benefits
that are greater than a fixed toll Weather information, wind forecast accuracy, forecast time
range, and trip value all have an impact. The advantages of forecast pricing are examined in
terms of time, destination attractions, and road link capacity. The performance of the model
under randomized weather conditions is also evaluated (Vosough et al., 2020).
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Figure 3 : CO emissions rate on each link under do-nothing (q1) and the highest toll
level (q6)
7 A NOVEL URBAN CONGESTION PRICING SCHEME CONSIDERING TRAVEL
COST PERCEPTION AND LEVEL OF SERVICE
This study offers a novel urban network congestion pricing mechanism. The Cumulative
Perspective Theory (CPT) is used to measure how satisfied travelers are while on the road,
area-based congestion (or toll) is aimed at reducing demand for rush hours using the notion of
Cumulative Prospectus Value (CPV) in CPT. Take into account how satisfied the traveler is
with the service, through agent-based simulations of the Melbourne network, this research
will illustrate the effectiveness and efficiency of the proposed pricing plan. The following are
the outcomes of the planned CPV-based distance charges, in comparison to network-side flat
route-related tolls and bidirectional cordon tolls, performance, behavioral changes, and
improved social welfare. The proposal appears to be very promising, while going without
commuting peak time, the Central Business District is over 30% packed using a CPV-based
pricing scheme. In addition, you will find one the proposed CPV-based pricing scheme can
lead to positive savings if it saves overall time. The income received outweighs its high
efficiency and attractiveness in all Comparative price model(Chen et al., 2021).

Figure 3: The Procedure of CPV-based Distance Toll Setting
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CONCLUSION
Preserving the environment and air quality is everyone's responsibility. The whole world
suffers from the phenomenon of pollution and its negative impact on health of all living
organisms, and the reasons for the increase in the phenomenon of pollution are many and
varied, but the phenomenon of urban traffic congestion is considered one of the main reasons
for the increase in pollution in cities due to the continuous increase in the population and the
accompanying urban expansion, and the increasing use of motorized transportation, which led
to this remarkable development in cities to increase emissions of toxic gases and greenhouse
gases, and this is what threatens the world today. The phenomenon of urban traffic congestion
has become a daily phenomenon in all cities of the world that is why most countries of the
world seek to find technologies and methods that help reduce the phenomenon of urban traffic
congestion, and it must reduce the environmental phenomenon, whether air pollution or noise,
and among these technologies and methods we mention assessing he impacts of shared
autonomous vehicles on congestion and curb use: a traffic simulation study in the Hague,
Netherlands That Help To reduce traffic congestion but it also have negative effect by
stopping on the curbside to drop off passengers and also we mentioned the impact of
optimizing delivery areas on urban traffic congestion Which showed us the clear relationship
between traffic congestion in urban areas and the number, use and location, meaning that if
we want to reduce the phenomenon of traffic congestion and the pollution phenomenon, more
attention should be paid to the delivery areas, TransMilenio BRT system in Bogota that
technology is considered successful in reducing traffic congestion, rather than resigning the
underground metro, to quit a bus with the advantages of a railroad, and at the same time
enjoying the aesthetic view of the country because it is an above-ground means, and also we
mentioned the Expansion of city scale, traffic modes, traffic congestion, and air pollution this
method mentioned that Improving air quality through traffic congestion is a double-edged
sword. The technology of predictive cordon pricing to reduce air pollution It supports that the
most polluting cars pay higher fees, and this appears to me very fair to the environment and in
the end we mentioned A novel urban congestion pricing scheme considering travel cost
perception and level of service to reducing the demand at peak time. It appears to us through
the technologies and methods that we mentioned that there are some of them that are easy to
apply in any country trying to get rid of the phenomenon of traffic congestion as the impact of
optimizing delivery areas on urban traffic congestion TransMilenio BRT system in Bogota
and a novel urban congestion pricing scheme considering travel cost perception and level of
service , and methods that are very difficult to apply on the ground because they are not
accepted by society likes the others who remain.
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ABSTRACT
Objective: Covid-19 (Coronavirus disease-19) is a zoonotic infectious disease first reported in
December 2019 in Wuhan, China. Although Covid-19 originated primarily as a respiratory
infection, it has been shown to affect the hematopoietic system and hemostasis. Management
of blood transfusions is a critical issue, and blood and blood products are precious resources.
We aimed to evaluate the effect of the Covid-19 pandemic on the requirements and use of blood
and blood products.
Materials and methods: The data of patients who underwent blood transfusion were reviewed
retrospectively between October 1, 2018, and October 1, 2021, at the Sivas Numune Hospital,
Sivas, Turkey. Departments using blood products were divided into surgical clinics, Intensive
care units, non-surgical clinics, and pediatrics clinics.
The study period (January 1, 2019, to October 1, 2021) was divided into three subperiods
regarding closure and resumption of activities:
A. The six months before admission of the first COVID-19 patients.
B. The first six months after the admission of Covid patients.
C. April 1, 2021, to October 1, 2021 (6 months): The last six months during the covid pandemic
to determine the current situation.
Results: Patients (n=2644) were included in the study. The number of blood components units
was 6671. It was observed that the most preferred blood component by clinics was red blood
cell packs (n=4327, 64.8%). While there is a decrease in the use of blood and blood products
in surgical clinics and pediatric clinics, there is a significant increase in non-surgical clinics.
While there is a decrease in the use of blood and blood products in surgical clinics and pediatric
clinics, there is a significant increase in non-surgical clinics. It was found that it did not change
much in intensive care units.
Conclusion: Blood transfusion is limited by blood products available depending on blood
donation. Effective public awareness campaigns on the importance of maintaining an adequate
national blood supply, the need for blood donors, and the safety of the donation process should
be disseminated continuously.
Keywords: Covid-19 pandemic, blood product, blood donation
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Introduction:
Covid-19 (Coronavirus disease-19) is a zoonotic infectious disease first reported in December
2019 in Wuhan, China. Covid-19 was declared a pandemic by the World Health Organization
on March 11, 2020. The first coronavirus case in Turkey was detected on March 11, 2020, and
the first fatal case was announced on March 17. Although Covid-19 originated primarily as a
respiratory infection, it has been shown to affect multiple systems, including the cardiovascular,
gastrointestinal, neurological, hematopoietic, and immune systems (1-3).
Management of blood transfusions is a critical issue, and blood and blood products are precious
resources. Blood banks faced a risk of a dramatic reduction in blood stocks due to lockdown
and the exclusion of potentially infected donors. In this study, we analyzed the consequences
of covid-19 on the requirements and use of blood and blood products.
Materials and methods:
The data of patients who underwent blood transfusion were reviewed retrospectively between
October 1, 2018, and October 1, 2021, at the Sivas Numune Hospital, Sivas,
Turkey. Departments using blood products were divided into surgical clinics, intensive care
units, non-surgical clinics, and pediatrics clinics.
The study period (January 1, 2019, to October 1, 2021) was divided into three subperiods
regarding closure and resumption of activities:
A. October 1, 2018, to April 1, 2019 (6 months): The six months before admission of the first
COVID-19 patients,
B. April 1, 2019, to October 1, 2019 (6 months): The first six months after the admission of
Covid patients.
C. April 1, 2021, to October 1, 2021 (6 months): The last six months during the covid pandemic
to determine the current situation.
Results:
Patients (n=2644) were included in the study. The number of blood components units was 6671.
Blood and blood components were the most used in patients older than 65 years (n=1894,
71.6%). It was observed that the most preferred blood component by clinics was red blood cell
packs (n=4327, 64.8%). While there is a decrease in the use of blood and blood products in
surgical clinics and pediatric clinics, there is a significant increase in non-surgical clinics. It
was found that it did not change much in intensive care units. The use of blood and blood
products according to the study periods of the clinics is given separately as figure 1, figure 2,
figure 3, and figure 4.
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Figure 1. The use of blood and blood products by surgical clinics according to study periods.
There was a decrease in the use of blood and blood products after the Covid-19 pandemic.
Abbreviations: FFP, fresh frozen plasma; RBC, red blood cell packs.

www.artuklukongresi.org

272

Mardin, TURKEY

7th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

Figure 2. The use of blood and blood products in non-surgical clinics according to study
periods. There was an increase in the use of blood and blood products after the Covid-19
pandemic.
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Figure 3. The use of blood and blood products according to study periods in intensive care
units. Although RBC use in the whole study period was similar, it seems that the use of FFP
and platelets decreased after the Covid-19 pandemic.
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Figure 4. The use of blood and blood products according to study periods in the pediatric clinic.
It was observed that there was a decrease in the use of RBC after the Covid-19 pandemic.

Discussion:
It is crucial to consider the impact of the COVID-19 pandemic on the availability of blood
products. Worldwide, donors' fear of infection and social isolation has resulted in the
cancellation of blood donation appointments. Similarly, the Pandemic situation may hinder
hematopoietic stem cell donation (4-5).
The use of blood products differed between clinics during the pandemic period. The use of
blood products differed between clinics during the pandemic period. While there is a decreased
use of blood and blood products in surgical and pediatric clinics, there is a significant increase
in non-surgical clinics. Even though blood product usage is expected to decline during the
pandemic due to the cancellation/postponement of elective surgeries, there is still a significant
demand. Blood transfusion is limited by blood products available depending on blood donation.
Effective public awareness campaigns on the importance of maintaining an adequate national
blood supply, the need for blood donors, and the safety of the donation process should be
disseminated continuously.
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ABSTRACT
The paper focuses on the introduction of fiber optics, a mix of science and fabricating and
portrays the materials generally used for its improvement close by the procedure used to
design the strands. It gives an idea of the materials used for the advancement close by the
upsides and drawbacks related with them and distinctive components speaking to the spread
of brilliant, infrared or clear radiations. The central base turns on the usages of optical strands
in the remedial and biomedical field and expanding the use of the same in pharmaceutical
industry as tests in quality control and estimations shape examination.
Keywords: Fiber optics, Dosage analysis, Glucose sensor, Protein analysis,Pesticide
identification, DNA oligomers
INTRODUCTION
Fiber optics, however utilized carefully in the current world, is a very basic and old
innovation. The standard of light direction by refraction marvel was first settled by Colladon
and Babinet in Paris in the mid 1840s, as a base for fiber optics1. Fiber optics is basically
utilized for transmitting radiation starting with one part then onto the next with help of fibers2.
Optical filaments are fine strands of glass or plastic, single or bundle of which is utilized for
transmission of radiation starting with one compartment then onto the next to a few several
feet, for perception reason, as well as for light of items.
The basic component for transmission of light in an optical fiber which happens by add up to
inside reflection is that the transmitting fiber must be covered with the material that has
refractive record littler (Cladding material) than that of fiber material (Core) as appeared in
the fig. 1. The discharge of ultra violet, obvious or infrared radiations by the fiber relies upon
the decision of development material3

Fig :1
Optical fiber based aggregate inward reflection Light transmission (1) in an optical fiber
happens by add up to interior reflection for which the transmitting fiber is covered with
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external cladding material (3) that has bring down refractive record than the internal center.
The transmission of light by add up to inward reflection along the fiber permits just certain
modes for engendering which rely upon the measurement of the fiber and the wavelength of
the light utilized. Two sorts of filaments are offered for a given episode wavelength in
particular, monomode and multimode. Monomode strands have a restricted glass center of
uniform refractive file profile and transmit just a solitary mode for light of a particular
wavelength run and directly captivated state. The development of model optical fiber starts
with the improvement of vast breadth preform of fancied refractive record, pulling from
which creates a long thin optical fiber. The preform is regularly made by three substance
vapor statement strategies: Inside vapor testimony, outside vapor affidavit, and vapor hub
deposition. Widely utilized phosphate glass can be invaluable over silica glass for optical
filaments with a high centralization of doping uncommon earth particles for the transmission
of radiations. The most straightforward parcel of optical sensors is into purported natural
gadgets, where the cooperation happens entirely a component of the optical fiber itself and
extraneous gadgets where the optical fiber is utilized to couple light, for the most part to and
from the district where the light bar is impacted by the substance which is being measured. A
blend of fluoride glass and phosphate glass is fluorophosphate glass, which is not related with
the drawback of modular noise4,56789.
GENERAL APPLICATIONS OF OPTICAL FIBERS
➢ Glucose senso10,11:
Earlier times, ultra violet radiation and immobilized probes were used for sensing purpose,
but nowadays a fiber based pH meter has been developed in which the cladding material is
replaced with polyaniline polymer, a polymer with broad sensitivity to pH. Since only a single
broad band is to be measured, the system adapts itself to an IR laser diode system which
offers a potential for miniaturization and greater portability. Brown et al. modified the sensor
by using glucose oxidase immobilised on the polyaniline polymer surface (an enzyme which
converts glucose to glucuronic add, resulting in a pH change) to predict glucose
concentration.
➢ Laminate cure analysis12:
Monitoring reactions in hostile environment becomes much easy with these probes having
smaller dimensions and enough durability. Fiber optic probes can be introduced into an
autoclave (via the usually standard thermocouple calibration port) and thus can continuously
monitor the progress of reactions (e.g. degradation) as a function of the operating conditions.
Druy et al. utilized this approach to monitor ongoing processes in industries, notably to
monitor heal rates of polymer laminates at higher temperature and pressures.
➢ Protein analysis13:
FTIR with fiber optic probe is useful for protein analysis since high quality spectra can be
obtained from low concentrations of analyte in a variety of environments without any
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interference. Globular proteins usually exhibit regions of secondary structure including alpha
helices, P-sheets, turns and non-ordered regions. Each of these conformational entities
contributes to the IR spectrum in the amide I contour region. In addition to the study of
protein in its dried state, FTIR coupled with fiber optic probes has been particularly useful for
the study of soluble proteins, whose structures had not previously been elucidated using X-ray
diffraction or NMR spectroscopy.
➢ Dosage form analysis14,15:
Dreassi and co workers have reported the application of an optical fiber probe for quality
control in the pharmaceutical industry. The system was used to quantitatively determine the
content of a number of pharmaceutical solid dosage forms containing ibuprofen, and powders
containing benzydamine an analogue of certified. A team from Burroughs-Wellcome has
taken this one step ahead and has performed identification tests on tablets through the plastic
wall of the blister packaging to distinguish between film coated and uncoated tablets and
between active and placebo forms. The technique satisfied the requirements of a confirmation
of identity test prior to use in a clinical trial.
➢ Fiber optical scanning in TLC for drug identification16:
Ahrens et al. proposed an organized toxicological analysis procedure using high-performance
thin layer chromatography in combination with fibre optical scanning densitometry for
recognition of drugs in biological samples. The technique allowed parallel recording of
chromatograms by identifying the drugs and comparing their ultra violet spectra with the data
obtained from library as a reference spectra.
➢ Determination of DNA oligomers17:
Kleinjung and group demonstrated the binding of DNA oligonucleotides to immobilized DNA
targets using a fiber optic fluorescence sensor. The oligonucleotides were attached to the core
of a multimode fiber and the complementary sequence was identified by using a fluorescent
double stranded specific DNA ligand. The evanescent field was used to differentiate between
bound and unbound species. The template DNA oligomer was immobilized either by direct
coupling to the activated sensor surface or using the avidin biotin bridge to detect the single
base mismatches in the target sequence.
➢ Pesticide identification18:
Rajan and gathering, created and described surface plasmon reverberation (SPR) based fiberoptic sensor for the identification of organophosphate pesticide. Over the silver covered center
of plastic cladded silica (PCS) fiber, the acetylcholine esterase (AChE) catalyst was
immobilized to set up the test, the identification of which depends on the rule of aggressive
authoritative of the pesticide (going about as inhibitor) for the substrate (acetyl thiocholine
iodide) to the compound AChE. For the settled grouping of substrate, the SPR wavelength
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diminishes with increment in the centralization of the pesticide, this expansion in pesticide
sum causes a general abatement in the sensitivity.
FUTURE PERSPECTIVES
With such a progressing interest of optical strands in the science world, novel strategies like
such fiber optic tests in Raman and Attenuated Total Reflectance can be utilized for
interchanges, military and resistance, detecting and biomedical imaging. These tests can
likewise help in the validation of the medication item, and subsequently keeping the
medication fake.
CONCLUSIONS
An optical fiber made up of a center conveys the light heartbeats which are utilized for
detecting as well as for the brightening reason. Fiber optic tests experience add up to inward
reflection and help in conceivable future biomedical applications to complete the concurrent
gathering and investigation of tests for medicate security assessment. It additionally helps in
the detecting of biomolecules, distinguishing proof of medication atoms, profluent checking
and general pharmaceutical quality control of the item. Tests help in the advancement of
energy profile and are related with short specimen times, permitting the distinguishing proof
and estimation more exact and dependable.
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ABSTRACT
Due to increased economic activity and growing urbanization, municipal solid waste
management (MSWM) has become a serious issue. Solid waste, which is a byproduct of
human activity on a daily basis, must be properly managed. We're having problems because
of a poorly managed solid waste operation. Management that is illogical Solid waste
management has resulted in major environmental concerns, resulting in a deterioration in
urban quality of life. Every day, Delhi creates 7000-8000 metric tonnes of solid trash, which
is expected to rise to 20,000 metric tonnes by 2021. An individual generates roughly 600
grammes of garbage, which is over 5-6 times the national average.
The government has made different steps to deal with this situation in a safe manner. The
waste created in Delhi is not collected in a timely manner for suitable disposal. Inappropriate
garbage disposal causes depletion of water, air, and land, as well as health problems. Proper
disposal strategies, such as land filling, composting, and recycling, are required to alleviate
this problem. This document depicts the total amount of waste produced in a year, its
influence on the environment and human people, and the solid waste management strategy
of Delhi, which is densely inhabited and polluted.
Keywords: Composting Plant, Municipal Solid Waste, Waste generation, Collection,
Segregation, 3R concept, Treatment.
1.
INTRODUCTION
With about 1.27 billion people, India is the world's second most populous country after China,
accounting for 17.6%1 of the global population (Official population clock). India, on the other
hand, accounts for only 5% of the world's land area, or 3,185,263 km2. Rural areas account
for 68 percent of the population, while urban areas account for 32 percent (World Bank, 2014).
Since the last few decades, the urban population has been steadily rising. Industry has become
an integral aspect of modern civilization. Developing countries, such as India, are in the
process of industrialization, which contributes to urbanization. For improved prospects, a
large number of people are flocking to the city. The irrational management Solid Waste
management has lead to serious environmental hazards, which leading to decline in quality of life in
urban area2. This problem can be solved Energy Generation through Integrated Sustainable as
discussed in NAXOS-20183

These type of waste can be avoided by moving towards green technology4-5.
With a GDP growth rate of 7.30 percent, India is one of the world's fastest rising
economies. India's GDP is predicted to expand at a rate of ten percent by 2030. Improved
living standards will result from a higher GDP. Rapid industrialization, overpopulation as a
result of uncontrolled urbanization and rising living standards, the rate of garbage output per
capita has increased.
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Municipal solid trash is currently being generated at a rate of 1,27,486 tonnes per day as a
result of various residential activities, as well as commercial and institutional operations
(CPCB, 2012). Municipal garbage and some industrial waste have a disproportionately large
environmental impact. A significant portion of these pollutants is exceedingly hazardous to
living species, including humans (Misra’ et al. 2004)6. It has the potential to degrade
groundwater quality through leachate percolation and to pollute the air through greenhouse
gas emissions from various treatment processes. Due to the fastest developing electronics and
nuclear sectors, other waste streams such as e-waste and nuclear waste are now requiring care.
Effective solid waste management must be adopted to address this issue. The goals of solid
waste management are to control, collect, process, utilize, and dispose of solid wastes in a
cost-effective manner that preserves human health and the environment.
The purpose of this study is to provide a complete overview of MSW in India in order to
expound on the existing situation and highlight concerns with municipal solid waste
management. In order for MSW to be effective, it also summarizes future tendencies.
However, where it is necessary, it includes a brief explanation of other wastes.
2. SOURCE OF WASTE GENRATION
The solid waste can be combustible like paper, plastics, yard debris, food waste, wood, textiles,
disposable diapers, bones, leather and Non-combustibles like glass, metal, and aluminum7. The
composition of waste depends on a broad range of factors like food habits, cultural traditions, lifestyles,
climate and income, etc8.

Solid waste can be categorized in a variety of ways depending on its source, nature, phase,
and treatment requirements, among other factors. Table-1 shows the different types of wastes
and their sources. Residential, municipal, mining, agricultural, and industrial properties are all
included.
Table 1. Type of Industrial Waste

Source
Residential

Industrial
Commercial & Institutional
Construction and Demolition
Municipal services
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Typical Waste Generators
Household activities
Manufacturing units, power
plants, process industries etc.
Hotels, restaurants, markets,
office buildings, schools,
hospitals, prisons etc.
New construction sites,
demolition of existing
structures, road repair etc.
Street cleaning, landscaping,
parks and other recreational
areas, water and wastewater
treatment plants

283

Type of Solid Waste
Food waste, paper, cardboard,
plastics, wood, glass, metals,
electronic items etc.
Housekeeping wastes,
hazardous wastes, ashes,
special wastes etc.
Bio-medical waste, Food
waste, glass, metals, plastic,
paper, special wastes etc.
Wood, steel, concrete, dust
etc.

Tree trimmings, general
wastes, sludge etc.
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Table 2. Composition of MSW in India and Regional Variation (Annepu, 2012)

Region/City

MSW
(TPD)

Compostable
(%)

Recyclables Inert
(%)
(%)

Moisture
C.V.
C.V.
(%)
(MJ/kg) (kcal/kg)
46
6.4
1523

Metros

51,402

50.89

16.28

32.82

Other Cities

2,723

51.91

19.23

28.86

49

8.7

2084

North India

380

50.41

21.44

28.15

46

9.8

2341

East India

6835

52.38

16.78

30.85

49

6.8

1623

South India

2343

53.41

17.02

29.57

51

7.6

1827

West India

380

50.41

21.44

28.15

46

9.8

2341

Overall
Urban India

130000

51.3

17.48

31.21

47

7.3

1751

As per CPCB report, municipal solid waste generation in year 2010-11 is about 1,27,486
Tons per day. Due to the fact that the data only accounted for proper scientific waste disposal,
the true amount could be quite considerable. Depending on population size, living standards,
and other factors, per capita trash generation ranges from 0.2 to 0.6 kg per day. It is expected
to rise at a rate of 1.33 percent every year. The industrial sector creates 100 million tonnes of
non-hazardous solid waste every year, with coal ash accounting for more than 70 million
tonnes. Each year, around 8 million tonnes of hazardous trash are generated, with 4.8 million
tonnes being recyclable.
Table 3. MSW generation Details of different states of India (CPCB, 2012)

State
Maharashtra

Waste Generated
19204

West Bengal

12557

Tamil Nadu

12504

Uttar Pradesh

11585

Andhra Pradesh

11500

Kerala

8338

Delhi

7384

Gujarat

7379
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3. IMPACT OF SOLID WASTE 10
•Increase Disease Transmission
Incinerator and Landfill sites are responsible for different kind of human health
problem like birth defects, cancers and respiratory illnesses which includes asthma.
• Ground and Surface Water Pollution
Municipal solid waste produces harmful materials and micro-organisms into dumps
sites and landfills. The harmful materials and micro-organisms after entering into dumps
sites and landfills produces leachate (liquid substance) that is composed of rotted organic
waste, liquid wastes, infiltrated rainwater and extracts of soluble material. This leach ate
can contaminate soil and water when landfill is unlined.
•

Global warming and Air Pollution

After disposing organic wastes into dumps sites or landfills, they decomposed in
absence of oxygen and generated methane which can trap atmospheric heat 21 times
more as compare to CO2. At the same time burning of garbage generates great amount
of smoke that is composed of carbon monoxide, soot and nitrogen oxide, all of them
dangerous to human health and air Pollution. Burning of polyvinyl chlorides (PVCs)
generates highly carcinogenic dioxins.
•

Ecosystems Damage

The solid waste which is into dumped aquatic ecosystem like rivers or streams is
responsible for damage of biodiversity because the high nutrient content of organic wastes
reduces DO (dissolved oxygen) of rivers or streams that is necessary aquatic life form.
Solid waste is also responsible for sedimentation, change stream flow and bottom habitat.
•

Damage to people

The slums or shanty towns which are situated close to open dumps or functional
landfills can be destroyed or kill the residents. The accumulation of waste along streets
may cause physical hazards, clog drains and cause localized flooding.
•

Loss of Tourism and Business

The unpleasant smell and uncollected solid waste by the side of streets, fields, forests
and other natural areas discourage tourism and the establishment of businesses.
4. SOLID WASTE MANAGEMENT STRATEGY
•

Methods of Collection

According to Municipal Waste Management Rules (2000), it is the responsibility
of municipalities to prohibit littering of solid waste in cities, towns and in urban areas notified
by governments. To facilitate compliance, municipal authority has to organize house to
house collection through any of the methods:
•

Community bin collection

•

House to house collection

•

Collection on regular time interval (which must be pre-informed)
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•

Scheduling by using bell ringing of musical vehicle (without exceeding the
noise levels)
To increase collection efficiency, the integration of these methods is required 9. The
transportation of municipal solid waste is generally carried out twice in a week or
weekly basis by container carriers.
Table 3. Collection Efficiency of Indian Cities8

Name of the
City

Collection Efficiency
(%)

Name of the
City

Collection Efficiency
(%)

Bombay

96.6

Madurai

51.6

Madras

90

Pune

70

•

Bangalore

68.1

Baroda

60

Coimbatore

64.6

Bhopal

93.5

Ahmedabad

90

Salem

19.2

Kanpur

70

Lucknow

83

Segregation of Waste

The most significant impediment to effective solid waste management is trash segregation. It
is widespread in affluent countries such as the United States, Europe, and Japan; nevertheless,
MSW is frequently collected in mixed forms in developing countries such as India. It's
primarily due to a lack of public knowledge and technological breakthroughs in source
separation techniques. Paper and some types of plastics, on the other hand, are collected
individually at the source by waste pickers or waste purchasers. Separation at the source
improves recycling efficiency. It also increases the performance of waste treatment units
because the feed is of higher quality and contains fewer pollutants.
•

Solid Waste Treatment

The goal of treatment is to improve the waste's physical and/or chemical properties, lower
its toxicity, and minimize its final volume. Various treatment procedures are used in India
based on the type of waste. They are distinguished by their ability to handle specific types
of waste, the formation of residues, cost, risk, safety, and other environmental factors.
Composting, landfills, thermal processes (incineration, pyrolysis)11-12, and other similar
waste treatment procedures are used for MSW and other related trash. However,
hazardous industrial waste is not treated in the same way.
a) Composting
Composting is a biological process in which bacteria decompose and stabilize organic
matter in solid waste in the presence or absence of oxygen. It is further classified as
aerobic composting and anaerobic composting, also known as Biomethanation, depending
on the presence of oxygen. Depending on the operational situation and architecture of the
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plant, it can also be characterized as open or window, mechanical or closed, and so on.
This technology, whose efficacy is highly dependent on temperature, is used to handle a
considerable volume of trash in India .
b) Aerobic Digestion
Aerobic composting, as the name implies, is the conversion of organics by microorganisms in
the presence of air. As a result, compost is produced, which is often utilized as fertilizer. The
final product is odorless and pathogen-free (Ahsan, 1999; Khan, 1994). It has the ability to
minimize waste volume by 50-85%. The first large-scale MSW plant, with a capacity of 500
t/day, was built in Mumbai in 1992, followed by Vijayawada, Delhi, Bangalore, Ahmedabad,
Hyderabad, Bhopal, Lucknow, and Gwalior13-18.
c) Biomethanation
It is the process of microorganisms converting organic matter into a stable, inert residue in
an oxygen-free environment. It produces methane-rich biogas for electricity and cooking,
as well as inert residue that can be utilized as manure. Methanogens are the
microorganisms that are utilized in this procedure. The most significant benefit of
Biomethanation is that it reduces the quantity of methane released into the atmosphere, a
potent greenhouse gas, while also generating electricity. Another key component of this
technology is its usefulness for cooking in rural locations.
d) Sanitary Landfilling
To avoid dangerous effects of abandoned dumping of solid waste Sanitary landfill is used.
19

Sanitary landfill is a specially engineered area of land. Through appropriate site choice,
groundwork and administration, operators, they can minimize the effects of polluted water
on landfill and gas production both in the current and in the future. This choice is
appropriate when the ground is accessible at a reasonable price. Human and technological
assets available are to drive and handle the site. If this possible, then there is no need to
produce a great amount of electricity by additional methods. This leads to decrease of
generation effluents from power stations.
e) Composting
Composting is a natural process of breakdown, which worked out in the controlled
environment of aeration, temperature, humidity. In composting waste is converted into
humus-like matter by the action of microorganism in the presence of air. The ultimate
product is stable, odor-free, does not attract flies and is a good soil conditioner, if
composting done effectively.20 If sufficient skilled manpower and apparatus are accessible,
then centralized composting plant for division can be undertaken. So initially at household
level and small level composting practices could be successful possible.
f) Incineration
The restricted burning of waste in a rationale build capability is known as Incineration.
Incineration sterilizes, stabilizes and reduce (1/4 of the original) the volume of waste.
Most of the combustible material is converted into carbon dioxide and ash. A broad test
programme was conducted by Bhide and Sundaresan in 1984 which reveals that the
calorific value of most of the waste is 3350 joules/g21. Incineration method is used
when composition combustible material, paper or plastics is high in solid waste.
CONCLUSION
Even if solid waste management techniques have improved in recent years, the rate of
improvement must be quickened. Measures outlined in MSW rules must be carried out.
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To accomplish successful solid waste management, now is the time to stimulate technologybased entrepreneurship. Non-governmental organizations (NGOs) should be active in several
aspects of trash management, including public awareness. The value of public participation
in solid waste management cannot be overstated. Authorities must defend people'
fundamental rights by enacting best practices, and citizens must fulfil fundamental
responsibilities by contributing to those practices.
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SAĞLIK KURUMLARINDA MOBBİNG VE NEDENLERİ
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ÖZET
Mobbing, kurumlarda bir kişinin hedef alınarak, bir üst ve/veya bir grup tarafından hedef alınan
kişiye karşı sistematik olarak gerçekleşen düşmanca davranışlar olarak tanımlanmaktadır.
Yabancı literatür de “mobbing” kelimesi fiziksel şiddetin olmadığı düşmanca davranışlar,
“bullying” kelimesi ise fiziksel şiddeti içeren düşmanca davranışlar olarak ifade edilmektedir.
Kavram Türkçe literatür de İngilizce olarak kullanılmakla beraber “psikolojik taciz, psikolojik
terör, yıldırma, iş yeri travması” şeklinde de karşılık bulmaktadır. Örgütsel davranış açısından
olumsuz sonuçları kanıtlanan bu davranış şekli hedef alınan kişinin örgüt içerisinde dışlanması,
hakaret, aşırı iş yükü gibi durumlara maruz kalmasıyla kendini gösterir. Mobbing, mağdur da
psikolojik ve fiziksel sıkıntılara neden olabileceği gibi kişilerin günlük yaşantılarını da olumsuz
etkileyebilir. Mobbingin yasal olarak kanıtlanmasının zor olması nedeniyle mağdur işten
ayrılmayı bir çözüm olarak düşünür. Literatür incelendiğinde mobbinge neden olan
davranışların üst, ast ve aynı pozisyonda bulunan kişiler tarafından gerçekleştirildiği
görülmektedir.
Sağlık kurumları, yer aldığı sektör nedeniyle kendi içerisinde özel dinamiklere ve ilişkilere
sahip olan kurumlardır. Aynı zamanda sağlık sektörünün kendi özel yapısı nedeniyle sağlık
hizmeti tek kişi tarafından sunulamamakta iş ile iş, iş ile insan ve insan ile insan ilişkileri
vasıtasıyla yerine getirilebilmektedir. Bu durum farklı birimlerde dahi olsa kişilerin birbiriyle
bağımlı olarak çalışması sonucunu doğurmaktadır. Sağlık kurumlarının etkin ve verimli bir
şekilde faaliyetlerini yerine getirebilmesi için örgüt içerisinde yer alan ilişkilerin aksamaya
neden olmayacak şekilde düzenlenmesi önemlidir. Yatay ve dikey ilişkilere sahip olan sağlık
kurumları yönetsel anlamda matriks bir yapı olarak değerlendirilir. Bu nedenle hizmet
sektöründe özellikle de sağlık kurumlarında yaşanacak olumsuzlukların nedenlerinin tespit
edilmesi, bu olumsuzluklarla mücadele de daha erken ve etkin önlem alınmasına olanak
sağlayacak, bu da kurumların verimliliğini artıracaktır.
Literatür taramasında sağlık alanında mobbing kavramıyla ilgili yapılan çalışmaların farklı
değişkenlerle incelendiği tespit edilmiştir. Bu nedenle çalışma da genel bir çerçeve
oluşturabilmek için sağlık kurumlarında mobbing ile ilgili yapılan çalışmalar, üstlerin
hatalarından kaynaklı mobbing davranışı ve çalışan davranışlarından kaynaklı mobbing
davranışı olarak ele alınmış, literatürde yapılan çalışmalar da bu hatalar kapsamında
değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler; Sağlık kurumları, Mobbing, Mobbing davranışı
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MOBBING IN HEALTH INSTITUTIONS AND ITS REASONS
SUMMARY
Mobbing is defined as the systematic hostile behavior against the person targeted by a superior
and/or a group by targeting a person in institutions. In the foreign literature, the word "mobbing"
is defined as hostile behavior without physical violence, and the word "bullying" is defined as
hostile behavior involving physical violence. Although the concept is used in English in Turkish
literature, it also finds a response as "psychological harassment, psychological terror,
intimidation, workplace trauma". This type of behavior, which has proven negative results in
terms of organizational behavior, manifests itself when the targeted person is excluded from
the organization, exposed to situations such as insults and excessive workload. Mobbing can
cause psychological and physical distress to the victim, as well as negatively affecting people's
daily lives. Because mobbing is difficult to prove legally, the victim considers quitting the job
as a solution. When the literature is examined, it is seen that the behaviors that cause mobbing
are carried out by superiors, subordinates and people in the same position.
Health institutions are institutions that have special dynamics and relations within themselves
due to the sector they are in. At the same time, due to the special structure of the health sector,
health service cannot be provided by a single person, but it can be fulfilled through work and
work, work with people and people with human relations. This situation results in people
working interdependently, even in different units. In order for health institutions to carry out
their activities effectively and efficiently, it is important to organize the relations within the
organization in a way that does not cause disruption. Health institutions that have horizontal
and vertical relations are considered as a matrix structure in terms of management. For this
reason, determining the causes of the negativities to be experienced in the service sector,
especially in the health institutions, will allow earlier and effective measures to be taken in the
fight against these negativities, which will increase the efficiency of the institutions.
In the literature review, it was determined that the studies on the concept of mobbing in the
field of health were examined with different variables. For this reason, in order to create a
general framework in the study, studies on mobbing in health institutions were handled as
mobbing behavior due to the mistakes of superiors and mobbing behavior due to employee
behaviors, and studies in the literature were evaluated within the scope of these mistakes.
Keywords; Health institutions, Mobbing, Mobbing behavior
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GİRİŞ
Mobbing kurumlarda bir kişi ve/veya bir grubun belli bir kişiyi hedef alarak bezdirme, yıldırma,
baskı kurma, saygınlığını zedelemeye yönelik düşmanca davranışlar olarak tanımlanmaktadır.
Çoğu zaman yöneticiler tarafından veya kurum içerisinde yaşanan bir çatışma sonrasında bir
kişinin hedef alınarak ona karşı değişen davranışlar olarak da karşımıza çıkmaktadır.
Kurumlarda yaşanan mobbing yalnızca mağduru değil, mağdurun çevresinde yer alan kişileri
de olumsuz olarak etkilemektedir. Bu durum kurumlarda güvensizliğin oluşmasına, aidiyet
duygusunun ve örgüte olan bağlılığın azalmasına neden olmaktadır. Mobbing sonrasında
kurumda örgütsel sessizliğin veya tükenmişliğin yaşanması kuvvetli bir ihtimal olarak
karşımıza çıkar.
1.Mobbing Kavramı
Mobbing, ingilizce literatürde baskı ve şiddet ile ilgili olarak “mobbing” ve “bullying” olarak
kullanılmaktadır. Mobbing, fiziksel şiddetin olmadığı durumlar için kullanılırken, bullying
fiziksel şiddetin olduğu durumlarda tercih edilen bir kelime olarak karşımıza çıkmaktadır.
Türkçe’de mobbing kelimesi “psikolojik taciz, psikolojik terör, yıldırma, iş yeri travması”
olarak karşılık bulmakta ve genellikle orijinal haliyle kullanılmaktadır.
Mobbing kelimesi literatür de biyologlar tarafından ilk defa 19. Yüzyılda kuşların saldırgan
hayvanları uzaklaştırmak için göstermiş olduğu davranışlara ilişkin olarak kullanılmıştır.
Çalışma hayatında yaşanan bazı durumların benzerlik göstermesi, Leymann’ın yapmış olduğu
araştırmalar da bu durumun mobbing olarak ifade edilmesine neden olmuş ve kavram literatüre
dahil edilmiştir. Leymann mobbingi, bir işyerinde genellikle tek kişiye karşı belirli aralıklarla
uygulanan düşmanca ve etik olmayan iletişimi içeren ve sürekli tekrarlandığında kişiye zihinsel
ve fiziksel olarak ciddi bir şekilde zarar veren durum olarak tanımlamıştır (Popa, 2021; 252).
Mobbinge dair yapılan tanımlara genel olarak bakıldığında, bir işyerinde, bir kişiye karşı olarak
kişi ve/veya kişilerin göstermiş olduğu düşmanlık içeren ve sistematik bir şekilde devam eden,
mağdurun özsaygısını ve itibarını zedelemeye yönelik olarak söylentiler ve dedikodular
çıkarılması olarak ifade edilmektedir (Tetik, 2010: 82, Karcıoğlu ve Akbaş, 2010: 141, Ulusoy,
2013:133). Kavram 19 Mart 2011 tarihli resmi gazete de yayınlanan genelge de “Kasıtlı ve
sistematik olarak belirli bir süre çalışanın aşağılanması, küçümsenmesi, dışlanması, kişiliğinin
ve saygınlığının zedelenmesi, kötü muameleye tabi tutulması, yıldırılması ve benzeri şekillerde
ortaya çıkan psikolojik taciz” olarak ifade edilmiştir (www.resmigazete.gov.tr).
Leymann’a göre örgütler de yaşanan mobbing beş gelişim aşamasından ve 45 davranış
modelinden oluşmaktadır. Bu beş aşama aşağıda yer alan evreler halinde gelişir (Mutatović ve
vd., 2019: 1547);
1.İş arkadaşları arasında yaşanan çatışma, kişilerin arasındaki iletişimin bozulmasına neden
olur. Çoğu zaman yaşanan çatışma daha sonra unutulsa da saldırgan davranışlar devam eder.
Mağdur örgüt de istenmeyen kişi olarak ilan edilir ve örgüt de çalışanlar kendisiyle iletişimi
yavaş yavaş keser.
2.Psikolojik olarak etkilenmenin başladığı aşamada, mobbing mağduru aşağılanma, eleştiri,
tenkit ve dışlanma yaşamaya başlar. Bu durum mağdurun iş yerinde itibarını ve söz söyleme
yetkisini kaybetmesine buna paralel olarak da işe olan bağlılığını ve verimliliğini yitirmesine
neden olur. Mağdur bu aşamada istenmeyen kişi olarak örgüt içerisindeki kişilerle iletişim
kuramaz hale gelir ve çalıştığı kurum da yabancılaşmaya, kuruma olan güvenini ve bağlılığını
kaybetmeye başlar.
3.Bu aşamada mağdur işyerindeki tüm başarısızlıklar için suçlu ilan edilir. İstenmeyen kişi olan
mağdur, işyerindeki bütün olumsuzluklardan da sorumlu kişi ilan edilmiştir. Mağdur psikolojik
olarak baskı altındadır ve ruhsal çatışmalar yaşamaya başlar.
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4.Bu aşamada mağdur da tükenmişlik sendromu, psikosomatik ve depresif bozukluklar
görülmeye başlar. Örgüt de yaşanan sıkıntılar mağdurun sağlığını etkilemeye başlamıştır. Kimi
mağdurlar bu aşama da psikolojik destek almaya başlar, kimileri ise çözümü kendi bulabilmek
için uğraşır fakat bu çözüm intihar düşüncesinin doğmasına neden olabilir.
5.En son aşama da ise mobbing mağduru kronik bir hastalığa yakalanır, işten ayrılır veya intihar
teşebbüsünde bulunur. Mobbingin kişiye verdiği hasarın son halidir. Mağdur yaşamış olduğu
psikolojik sıkıntılar nedeniyle genlerinde baskın durumda olan kronik bir rahatsızlığın ortaya
çıkmasına şahit olur. Aslında vücut yaşamış olduğu olumsuzluklardan bu hastalık vasıtasıyla
kurtulmaya çalışıyordur fakat bu tür bir durum mağdurun öbür boyu yaşamak zorunda kalacağı
bir hastalık sahibi olmasına neden olmuştur. İntihar teşebbüsleri de bu aşamada yaşanır veya
kendini gösterir.
3.Mobbing Türleri
Mobbingin oluşabilmesi için karşılıklı iki tarafın olması gerekir. Bu taraflardan biri mağdur
olarak ifade edilen ve mobinge maruz kalan kişidir. Diğer taraf ise mobbing uygulayan kişi
ve/veya kişilerden oluşur. Bu kişilerin kurum içerisindeki pozisyonuna bağlı olarak kurumlarda
dikey ve yatay mobbingden söz etmek mümkündür.
Dikey mobbing; Mevki bakımından üste olan kişinin kendinden daha düşük mevkide bulunan
kişiye uygulamış olduğu veya mevkisi düşük olan kişinin farklı dengeler nedeniyle kendinden
üst pozisyonda bulunan kişiye uygulamış olduğu mobbingdir (Özden 2018: 32). Literatürde
yapılan çalışmalara bakıldığında üst tarafından asta uygulanan mobbing durumunun daha fazla
olduğu görülmektedir. Bunun nedeni üst pozisyonundaki kişinin bulunmuş olduğu konum
nedeniyle sahip olduğu yetki ve haklardır. Bu mobbing türü amirin hatalı davranışlarından
kaynaklanabildiği gibi astın hatalı davranışlarından da kaynaklanabilmektedir. Bu davranışlar,
amir tarafından yapılan hatalı davranışlar ve çalışan tarafından yapılan hatalı davranışlar olarak
iki başlık altında incelenebilir. Buna göre (Kwiecien, 2020: 75);
Amir tarafından yapılan hatalı davranışlar;
1.Yetkisi dahilinde çalışan personelin yaptığı işleri ve personeli önemsememek
2.Yetkisi dahilinde çalışan kişilere ilişkin güvensizlik duygusu
3.Yöneticinin iş konusunda aşırı kontrolcü olması
4.Bölüm veya örgüt içerisinde amirin çalışanlarla sosyal izolasyon oluşturması
5.Yöneticinin çalışanlarla etkili iletişim kuramaması
6.Yöneticinin, çalışanların görüşlerine gerek duymaması, sorunları görmezden gelmesi
8.Yöneticinin kendi üstlerine veya yetkisi dahilinde çalışanlara karşı güçlü görünme isteği
Çalışanlar tarafından yapılan hatalı davranışlar;
1.Kurum içinde yaşanan olumsuzluklar için suçlu arama ihtiyacı
2.Çalışan için belirlenmiş olan görev tanımındaki işlerin yerine getirilmesinde sorumsuz
davranışlar gösterilmesi
3.Kurum içerisinde çalışanlar arasında güvensizlik duygusunun hakim olması
4.Kurum içerisinde söylenti çıkarmak bunu yaymak ve dedikodu yapmak
5.İşe yeni başlayan personelin eski personeller tarafından dışlanması ve kabul görmemesi
6.Yapılan işe karşı bağlılık göstermemek ve işten memnun olmamak
7.Kurum bağlılığı ve sadakatinin oluşmaması ve bu konuda çaba sarf etmemek
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2.Yatay Mobbing; Kurum içerisinde hiyerarşik olarak aynı pozisyonda olan kişiler arasında
yaşanan mobbing türüdür (Özden 2018: 32). Yatay mobbing de aynı birimde çalışan kişiler
öncesinde bir çatışma ile karşı karşıya kalır, bu çatışma da yönetim tarafından şeffaf hareket
edilmez ve kendisine daha yakın olan taraf kayırılır ise yönetime yakın olan taraf mobbing
uygulayıcısı konumunda olabilir. Kısaca bir örgüt de aynı pozisyon da çalışan taraflar arasında
yaşanan mobbing türüdür. Aynı pozisyonda çalışan kişiler arasındaki statü kazanma, mağduru
iş yerinde istememe ve kıskançlık gibi durumlarda ortaya çıkar.
Mobbing uygulayanlar genellikle toksik kişilik özelliklerine sahip, güç ve kontrolü seven kişiler
iken, mobbing mağduru olanlar genellikle örgüt içerisinde sevilen ve başarılı olma ihtimali
yüksek, dürüst, açık sözlü, çekingen, kişisel özellikler bakımından diğer çalışanlardan farklı
olan kişilerdir.
4.Mobingin Hukuksal Boyutu
Çalışan haklarının korunmasına dair alınan önlemler kapsamında mobbingle mücadele çoğu
ülke de kanunlarla güvence altına alınmaya çalışılmaktadır. Bu kapsamda ülkemizde de
anayasa, türk ceza kanunu, iş kanunu, iş sağlığı ve güvenliği kanunu ve genelgeler kapsamında
mobbingi engelleyici maddeler bulunmaktadır.
18.10.1982 tarihinde kabul edilen anayasanın 17. Maddesi “Kimseye işkence ve eziyet
yapılamaz; kimse insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tabi tutulamaz”
ibaresi yer almaktadır. Bu kapsamda mobbing uygulayıcısı tarafından mağdura yapılan
düşmanca davranışların engellenmesi gerekliliği vardır (www.mevzuat.gov.tr).
22.05.2003 tarihinde değişiklik yapılan iş kanununun 5.maddesi “İş ilişkisinde dil, ırk, renk,
cinsiyet, engellilik, siyasal düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı
ayrım yapılamaz” ibaresi yer almaktadır. Örgütlerde kişisel farklılıklardan kaynaklı olarak ayrı
muamele yapılmasını engelleyen bu madde kapsamında yöneticilerin farklılık göz etmeden
kurum içerisinde çalışan herkese eşit uzaklıkta olması gerekliliği vardır (www.mevzuat.gov.tr).
26.09.2004 tarihinde kabul edilen Türk Ceza Kanunun 105. maddesi “Bir kimseyi cinsel amaçlı
olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikayeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis
cezasına veya adlî para cezasına fiilin çocuğa karşı işlenmesi hâlinde altı aydan üç yıla kadar
hapis cezasına hükmolunur” ibaresi yer almaktadır. Mobbingin en son aşamasında görülme
ihtimali olan cinsel taciz durumuna ilişkin olarak mağdurun yasal hakkı vardır.
(www.mevzuat.gov.tr).
11.01.2011 tarihinde kabul edilen Türk Borçlar Kanunun 417. Maddesi “İşveren, hizmet
ilişkisinde işçinin kişiliğini korumak ve saygı göstermek ve işyerinde dürüstlük ilkelerine
uygun bir düzeni sağlamakla, özellikle işçilerin psikolojik ve cinsel tacize uğramamaları ve bu
tür tacizlere uğramış olanların daha fazla zarar görmemeleri için gerekli önlemleri almakla
yükümlüdür” ibaresi yer almaktadır. Bu madde de açık olarak ifade edilen psikolojik tacizin
engellenmesi, kişilik haklarının korunması kurumlarda işveren vekili olarak görev yapan
yöneticilerin sorumluluğundadır (www.mevzuat.gov.tr).
20.06.2012 tarihinde kabul edilen İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 4. maddesi
“İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür” ibaresi yer
almaktadır. Bu madde kapsamında işveren vekili olarak yöneticinin çalışanların fiziki ve ruhsal
sağlığını koruması mecburiyeti vardır (www.mevzuat.gov.tr).
19.03.2011 tarihinde “İşyerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi” başlığıyla
yayınlanan genelgede, mobbingle mücadele kapsamında alınması gereken önlemler
yayınlanmıştır (www.resmigazete.gov.tr).
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5.Sağlık Kurumlarında Mobbinge Dair Yapılan Çalışmalar
Sağlık kurumlarında amir ve çalışanlar tarafından yapılan hatalı davranışlara ilişkin bulgulara
yönelik yapılan çalışmalar incelendiğinde;
Keleş (2021) tarafından yapılan çalışmada Laleoğlu ve Özmete tarafından türkçeye uyarlanan
Mobbing ölçeği kullanılmıştır. Ölçek beş boyuttan oluşmaktadır. Ölçek boyutlarından “iş
arkadaşları ile ilişkiler” boyutunda yer alan sorular incelendiğinde iletişim noksanlıkları,
izolasyona dair cümlelerin olduğu saptanmıştır. “Tehdit ve taciz” boyutunda yer alan sorular
incelendiğinde önyargı, dar görüşlülük ve aşırı kontrolcülüğü içeren cümleler olduğu
saptanmıştır (Laleoğlu ve Özmete, 2013: 21-23). Bu kapsamda mobbing ölçeğinin bu iki boyutu
yönetici hatalarından kaynaklanan mobbing kapsamında değerlendirildiğinde cinsiyet, iş
arkadaşları ile ilişkiler boyutunda anlamlı bir farklılık oluşturmaz iken tehdit ve taciz boyutunda
anlamlı farklılık tespit edilmiş ve erkek katılımcıların bu boyut kapsamında mobbinge daha
fazla maruz kaldığı tespit edilmiştir.
Çakırca (2019) tarafından yapılan çalışmada kişinin itibarına yönelik bezdirici davranışların
belirlenmesine ilişkin olarak sorulan sorularda söylenti ve dedikodu, suçlu arama ve iş
arkadaşları tarafından dışlanma cümlelerinin olduğu tespit edilmiştir. Bu sorular kapsamında
mobbing çalışandan kaynaklı hatalar kapsamında değerlendirildiğinde medeni durumun kişinin
itibarına yönelik bezdirme davranışlarını etkilediği, bekar çalışanlara itibara yönelik bezdirici
davranışların daha fazla olduğu tespit edilmiştir.
Daşçı (2019) tarafından yapılan çalışmada itibarını ve saygınlığını hedef almaya yönelik
davranışlar boyutunun belirlenmesine dair sorulan sorularda söylenti, izolasyon ve güvensizlik
oluşturulmasına yönelik cümlelerin olduğu tespit edilmiştir. Bu kapsamda itibarı ve saygınlığı
hedef almaya yönelik boyut, yönetici hatalarından kaynaklanan mobbing olarak
değerlendirilmesi mümkündür. Hemşirelerin, itibara ve kişiliğe ilişkin davranışlar alt
boyutunda mobbing algılarının orta düzeyde olduğu tespit edilmiştir.
Soysal vd. (2014) tarafından yapılan çalışmada kendini göstermeye yönelik saldırılar ve sosyal
ilişkilere yönelik saldırılar boyutunda yer alan sorular yönetici hatalarından kaynaklanan
davranışlar kapsamında değerlendirilebilir. Bu kapsamda sosyal ilişkilere yönelik saldırılara
kadınların erkeklerden daha fazla maruz kaldığı, kendini göstermeye yönelik saldırılar
boyutunda yine kadınların ortalamasının erkeklere göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.
6.Sonuç
Sağlık sektörü incelendiğinde kendine has dinamikleri olan, emek yoğun bir sektör olarak
karşımıza çıkmaktadır. Sağlık hizmetlerinin yerine getirilebilmesi için farklı uzmanlık alanına
sahip kişilerin birlikte çalışması ve hizmeti oluşturması gerekir. Hizmetlerin kendine özgü
yapısına ilaveten sağlık sektörün de var olan dinamiklerinde sektöre özgü olması sunulan
hizmetin ertelenemez ve ikame edilemez olması sonucunu doğurmaktadır. Bu nedenle sağlık
kurumlarında yaşanan olumsuz bir durum direk olarak sunulan hizmetin kalitesini ve
çalışanların performansını etkileyecektir. Bu tür olumsuzlukların önüne geçilmesi ise sunulan
hizmetin verimliliğine katkı sağlayacaktır. Mobbing yalnızca mağduru etkileyen olumsuz bir
durum değil, izleyicileri de etkileyen olumsuz örgütsel davranış boyutlarından biridir.
Kurumlarda mobbingin önlenmesine dair alınacak kararlar önem arz etmektedir.
Sağlık kurumlarında mobinge dair yapılan çalışmalar incelendiğinde üst tarafından yapılan
mobbingin daha fazla olduğu görülmektedir. Bu nedenle yönetici hatalarından kaynaklı
mobbing davranışlarının daha fazla olduğunu söylemek mümkündür. Yapılan çalışmalar anket
kullanılarak yapıldığı için mobing, boyutları kapsamında ele alınmıştır. Bu nedenle yapılan
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çalışmalara istinaden mobingin yönetici hatalarından kaynaklandığını söylemek kesin olarak
mümkün değildir. Bu konuda yapılacak çalışmaların yarı yapılandırılmış mülakat yöntemiyle
yapılması mobingin yönetici hatalarından mı, çalışan hatalarından mı kaynaklandığını daha
açık olarak ortaya koyacaktır. Alınacak olan tedbirlerin belirlenmesinde var olan hataların
tespitinin sorunun çözümü için önemli bir adım olacağı düşünülünce, mobinge dair yapılan
çalışmalarda yarı yapılandırılmış mülakat formu vasıtasıyla nitel araştırmaların sayısının
artırılmasında fayda görülmektedir.
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ÖZET
Bu derlemenin amacı postmenopozal dönemde kadın sağlığının geliştirilmesi konusunun
literatür doğrultusunda tartışılmasıdır. Kadın sağlığının geliştirilmesinde kadının tüm yaşam
dönemleri kapsamlı olarak değerlendirilmelidir. Kadın yaşam dönemlerinden birisi olan
menopoz menstrüal siklusun sonlanmasıdır ancak daha geniş bir tanım ile yumurtalık
foliküler aktivitesinin kaybını takiben adet döngüsünün kalıcı olarak kesilmesini içermektedir.
Menopoz döneminde, östrojen hormonunun azalması nedeniyle hormonal, fiziksel ve
duygusal değişiklikler ortaya çıkmaktadır. Menopoz obezite, metabolik sendrom,
kardiyovasküler hastalık ve osteoporoz prevalansının artmasıyla ilişkilidir. Menopoz
döneminde düzensiz adet, vajende kuruluk, sıcak basması, gece terlemesi, yüz kızarması,
uyku problemleri, baş ağrısı, çarpıntı, baş dönmesi gibi fiziksel belirtiler görülmektedir.
Ayrıca ruhsal belirtiler ve cinsel fonksiyonlarda değişiklik gibi farklı sistemlere yönelik
belirtilerde görülebilmektedir. Menopozda yaşanan sistemik belirtilerin en önemli nedeni
östrojen azlığıdır. Sıcak basmaları östrojen eksikliğinin en önemli belirtilerinden birisidir.
Menopoz öncesi (premenopoz) ve menopoz sonrası (postmenopoz) dönemlerde kadınların
sağlık durumu arasında nedensel bir ilişki bulunmaktadır. Kadın premenopozal dönemi ne
kadar sağlıklı geçirirse postmenopozal döneme o kadar sağlıklı bir şekilde başlar ve sağlıklı
olma halini devam ettirir. Kadın sağlığına yönelik yapılan hizmetlerde holistik bir bakış açısı
yerine daha çok doğurganlığa yönelik hizmetler yer almaktadır. Menopoz döneminde sağlıklı
olmayan bir kadının da sağlıklı bir yaşlılık dönemi geçirmesi beklenemez. Postmenopozal
dönemde kadın sağlığını geliştirmek için bazı uygulamalar bulunmaktadır. Bu uygulamaların
amacı menopozal dönemde ortaya çıkabilecek yakınmaları önlemek ve bunlarla baş etmektir.
Kadınların düzenli olarak yapmaları gereken tarama yöntemleri ve tetkikler için eğitim ve
danışmanlık hizmetlerinin verildiği menopoz okulları yaygınlaştırılmalı ve bu okullarda
kadınlara sağlıklı yaşam davranışları kazandırılmalıdır. Kadınların bu dönemde
yaşayabileceği sağlık sorunları için başvurabileceği menopoz klinikleri yaygınlaştırılmalı ve
bu kliniklerde verilen hizmetin niteliği artırılmalıdır. Postmenopozal dönemde görülebilecek
kanser, kronik hastalık veya osteoporoz gibi sağlık sorunlarının erken tanı ve tedavisi için
gerekli tetkikler yapılmalıdır. Bu bağlamda, hemşirelerin kadının her döneminde sağlığını
koruma, geliştirme ve sürdürmede önemli rol ve sorumlulukları vardır. Bu nedenle kadın
sağlığını güçlendirme ve farkındalıkların artırılması konusunda etkin rol alması
gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: kadın, postmenopoz; sağlığının geliştirilmesi
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IMPROVEMENT OF WOMEN'S HEALTH IN POSTMENOPOSAL PERIOD

ABSTRACT
The aim of this review is to discuss the issue of improving women's health in the
postmenopausal period in line with the literature. All life periods of women in the
development of women's health should be evaluated comprehensively. Menopause, which is
one of the life stages of women, is the termination of the menstrual cycle, but in a broader
definition, it includes the permanent cessation of the menstrual cycle following the loss of
ovarian follicular activity. During menopause, hormonal, physical and emotional changes
occur due to the decrease in estrogen hormone. Menopause is associated with an increased
prevalence of obesity, metabolic syndrome, cardiovascular disease, and osteoporosis. Physical
symptoms such as irregular menstruation, vaginal dryness, hot flashes, night sweats, facial
flushing, sleep problems, headache, palpitation, and dizziness are observed during
menopause. In addition, symptoms related to different systems such as psychological
symptoms and changes in sexual functions can be seen. The most important cause of systemic
symptoms experienced in menopause is the lack of estrogen. Hot flashes are one of the most
important symptoms of estrogen deficiency. There is a causal relationship between the health
status of women in the premenopausal (premenopausal) and postmenopausal
(postmenopausal) periods. The healthier the woman is during the premenopausal period, the
healthier she will start the postmenopausal period and continue to be healthy. Services for
women's health include more fertility-oriented services instead of a holistic perspective. A
woman who is not healthy during menopause cannot be expected to have a healthy old age
period. There are some applications to improve women's health in the postmenopausal period.
The purpose of these practices is to prevent and cope with the complaints that may occur in
the menopausal period. Menopause schools, where education and counseling services are
provided for screening methods and examinations that women should do regularly, should be
expanded and healthy lifestyle behaviors should be taught in these schools. Menopause clinics
where women can apply for health problems they may experience during this period should
be expanded and the quality of the service provided in these clinics should be increased.
Necessary tests should be performed for early diagnosis and treatment of health problems
such as cancer, chronic disease or osteoporosis that may be seen in the postmenopausal
period. In this context, nurses have important roles and responsibilities in protecting,
developing and maintaining the health of women in every period. For this reason, it is
necessary to take an active role in strengthening women's health and raising awareness.
Keywords: improving health, postmenopause, woman
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Giriş
Sağlığın geliştirilmesi, insanların kendi sağlıkları üzerindeki kontrollerini artırmalarını ve
sağlıklarını geliştirmelerini sağlayan bir süreçtir. Sağlığı geliştirmede amaç
doğru sağlık davranışlarının toplumun tamamına ulaşmasını sağlamaktır.1 Bu kapsamda
sağlığı geliştirme uygulamaları ile birlikte kişilerin, kişisel seçim ve sosyal sorumlulukları
geliştirilerek bireylerin iyi olma halinin sürdürülmesi sağlanmaktadır. Sağlığın korunması,
geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasında ortak amaçlar doğrultusunda çeşitli örgütler tarafindan,
dünyanın farklı yerlerinde çok uluslu konferanslar düzenlenmekte, hedefler belirlenmekte ve
birçok bildirge yayınlanmaktadır.2,3
Avustralya’nın Adelaide şehrinde 5-9 Nisan 1988 tarihlerinde 2. Uluslarası Sağlığı Geliştirme
Konferansı düzenlenmiş ve sonucunda Sağlıklı Halk Politikası eylemi için bazı öneriler
sunulmuştur. Bu önerilerde Sağlıklı Halk Politikasının temel amacı insanların sağlıklı yaşam
sürdürmeleri için destekleyici ortam hazırlama olarak açıklanmıştır.4 Önerilerden bir diğeri ise
sağlık alanındaki eşitsizliklerin giderilmesidir. Konferansta halk sağlığı eylem politikası
kapsamında hemen müdahale edilmesi gereken dört önemli alan tespit edilmiştir. Bunlardan
ilki kadın sağlığını doğrudan ilgilendiren önemli alan “kadın sağlığının geliştirilmesi”dir.
Bu kapsamda yaşam dönemlerine göre kadın sağlığının korunması ve geliştirilmesi için
geçmişten günümüze kadar yapılan uygulamalar, devam eden programlar ve projeler ile
birlikte geleceğe yönelik planlamalar yapılmalıdır.5,6,7 Kadının yaşam dönemlerinden biri olan
menopozda kadın sağlığının geliştirilmesi oldukça önemlidir.
Bu derlemenin amacı postmenopozal dönemde kadın sağlığının geliştirilmesi konusunun
literatür doğrultusunda tartışılmasıdır.
Kadın Sağlığı ve Önemi
Dünya Sağlık Örgütü 1948 yılında sağlığı, sadece hastalık ve sakatlığın olmaması değil,
bireyin fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik hali olarak tanımlanmıştır. Kadın
sağlığı bu kapsamda kadının doğumundan ölümüne kadar tüm yaşam dönemlerinde fiziksel,
ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik halinde olmasıdır.7 Türkiye nüfusunun önemli bir
kısmını oluşturan kadınların ve ailenin en önemli üyesi annenin sağlığı, hem kadın hem de
doğacak çocuğu için oldukça önemlidir. Anne sağlığı, aile sağlığı ve toplum sağlığını
etkilemektedir. Sağlıklı bir kadın, sağlıklı gebelik ve sağlıklı bir çocuk dünyaya getirecek ve
böylelikle toplum da sağlıklı olacaktır.8,9
Son yıllarda yapılan araştırmalar sağlık ya da hastalık durumlarının cinsiyet ve eğitim gibi
faktörlerden etkilendiğini göstermektedir. Cinsiyete göre sağlık ve hastalık süreçleri
farklılıklar göstermektedir. Kadınların, doğumda beklenen yaşam süresi erkeklere göre daha
uzundur.8,10
Bir toplumdaki kadınların sağlık durumunu gösteren bazı göstergeler vardır. Bu göstergeler,
toplumdaki kadınların sağlık düzeyini belirlemeyle birlikte aynı zamanda toplumun
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gelişmişlik düzeyini de göstermektedir. Kadın sağlığına ilişkin önemli göstergelerden bazıları
aşağıda verilmiştir.11-13

Anne Ölüm Hızı
Bebek Ölüm Hızı
Neonatal Ölüm Hızı
Postneonatal Ölüm Hızı
Perinatal ölüm Hızı
Kaba Doğum Hızı
Toplam Doğurganlık Hızı
İsteyerek Düşük Oranı
Kontraseptif Yöntem Kullanma Oranı
Doğum Öncesi Bakım Alan Gebe Oranı
Hastanede ve Sağlık Personeli Yardımıyla Yapılan Doğumların Oranı
Doğum Sonu Bakım Alanların Oranı
İlk Evlenme Yaşı
İnfertilite Prevalansı
HIV Prevalansı
Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi
Kadının Statüsü
Menopoz Dönemi
Menopoz, tüm kadınlar için evrensel ve doğal biyolojik bir süreç olmakla birlikte
doğurganlığın sonlandığı bir dönemdir. Menopoz bir hastalık süreci değildir. Kadınlarda
ortalama menopoz yaşı 51’dir ancak kadınların %1’i 40 yaşın altında, yaklaşık %0,1’i ise 30
yaşın altında menopoza girebilmektedir.14,15 Ergenlik döneminde adet döngüsü başlamakta ve
östrojen ve progesteronun düzenli bir şekilde yükselmesi ve düşmesiyle sonuçlanmaktadır. Bu
döngü ile birlikte her ay bir yumurta atılmaktadır. Herhangi bir zamanda yumurtalıklarda
kalan yumurtaların sayısını, ne zaman biteceğini veya menopozun ne zaman başlayacağını
kimse kesin olarak bilemez.16 Ancak bir kadın yaşlandıkça yumurta rezervi azalmaktadır.
Zamanla yumurta sayısı ve yumurtalıkların hormon üretme yeteneği azalmaya başlamaktadır.
Menopoz sırasında neredeyse hiç yumurta kalmaz. Menopoz tamamen doğal bir süreç
olmasına rağmen, her kadın için kaçınılmaz olan yumurtalıkların fonksiyon kaybı ve
doğurganlığın sona ermesini içerir.17
Menopozal dönem premenopoz, menopoz ve postmenopozal dönem olarak
sınıflandırılmaktadır. Menopoz belirtilerinin ilk görüldüğü dönem premenopoz dönem, en son
adet kanamasının görüldüğü dönem menopoz dönem ve menopozdan bir yıl sonra başlayıp
yaşlılık dönemi başlangıcına kadar süren dönem ise postmenopoz dönem olarak
adlandırılmaktadır.15-17 Menopozal dönemde, östrojen hormonunun azalmasına bağlı olarak
kadınlarda hormonal, fiziksel ve duygusal değişimler meydana gelmektedir. Erken dönemde
vazomotor belirtiler (sıcak basması, terleme vb.) ruhsal sorunlar, üriner problemler, cinsel
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problemler ve kanser gibi sorunlar görülürken; geç dönemde kardiyovasküler hastalıklar,
osteoporoz ve ürogenital değişiklikler görülmektedir.18,19
Postmenopozal Kadınlarda Sağlığın Geliştirilmesi
Bireylerin sağlık durumları bir önceki dönemin sonucu, bir sonraki dönemin ise bir nedeni
olarak değerlendirilebilmektedir. Bu kapsamda kadının menopoz ve menopoz sonrası
(postmenopozal) dönemde sağlık durumu ile doğurganlık dönemindeki sağlık durumu
arasında bir neden sonuç ilişkisi bulunmaktadır.19 Bir kadın doğurganlık dönemini ne kadar
sağlıklı geçirirse menopoz ve postmenopozal döneme o kadar sağlıklı başlar ve iyi olma halini
devam ettirir.1
Kadın sağlığı konusunda gelişmekte olan ülkelerde “bütüncül” bir yaklaşım yerine,
doğurganlık dönemine odaklanmış “geleneksel” yaklaşım devam etmektedir. Bu konuda
postmenopozal kadınlar ve yaşlı kadınlar en ihmal edilen grupları oluşturmaktadır.16 Menopoz
döneminde sağlıklı olmayan bir kadının sağlıklı bir yaşlılık dönemi geçirmesi beklenemez.
Postmenopozal dönemde kadınların yaşadığı sorunları önlemeye ve kadın sağlığını
geliştirmeye yönelik yapılması gerekenler aşağıda yer almaktadır.17-19
Nefes ve kalp atış hızını artırmak için her gün günde 3-4 kez 5-10 dakikalık tempolu
bir yürüyüş yapılmalıdır.
Mesane ve bağırsak işlevine fayda sağlama ve sarkma riskini azaltmak için düzenli
olarak pelvik taban egzersizleri uygulanmalıdır.
Sağlıklı kalmak, iyi hissetmek, kilo almaktan kaçınmak ve uzun vadeli sağlık sorunları
riskini azaltmak için temel besin grupları, vitamin, mineral ve su doğru miktarda
tüketilmelidir.
Baharatlı yiyecekler, sıcak içecekler, çok fazla alkol, stresli durumlar, dar ve
kısıtlayıcı giysiler, sıcak ortamlar ve sigara dumanı (hatta pasif içicilik) gibi sıcak
basmaları ve gece terlemelerini tetikleyicilerden kaçınmak için çok yardımcı
stratejilerdir ve bu durumlardan uzak durmak semptomların sıklığını azaltabilir.
Sağlıklı uyku için kafein ve alkol içeren içeceklerden uzak durulmalı, yatmadan önce
ılık bir duş alınmalıdır.
Postmenopozal dönemde ortaya çıkabilecek belirtileri önlemek ve baş etmek, bu
dönemde kadınların düzenli olarak yapmaları gereken tarama yöntemleri (kendi
kendine meme muayenesi, vulva muayenesi gibi), yaptırmaları gereken tetkikler
(mamografi,, pap smear vb.) için kadınlara eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin
verildiği menopoz okulları artırılmalıdır.
Postmenopozal dönemde yaşanabilecek sağlık sorunları için başvurabileceği menopoz
klinikleri yaygınlaştırılmalı, verilen hizmetin kalitesi artırılmalı, bu dönemde
görülebilecek kanserler, kronik hastalıklar veya osteoporoz gibi sağlık sorunlarının
erken tanı ve tedavisi için gerekli tetkikler yapılmalıdır.20-23
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Sonuç ve Öneriler
Menopoz sonrası kadınlarda pek çok sağlık sorunu yaşanabilmektedir. Postmenopozal
dönemde yaşanan sağlık sorunlarının giderilmesinde ve kadın sağlığının geliştirilmesinde
birincil, ikincil ve üçüncül düzeyde sağlığın korunması için gerekli planlamalar, uygulamalar,
politikalar ve stratejiler geliştirilmelidir. Menopoz sonrası dönemde kadın sağlığının
geliştirilmesine yönelik daha fazla bilimsel araştırmalar yapılarak sonuçları paylaşılmalıdır.
Bu alanda çalışan hemşireler güncel bilgileri ve yaklaşımları takip ederek, kriz yönetimi ve
analitik düşünme becerisini kullanarak kişisel gelişim ve deneyimlerini meslektaşları ile
paylaşarak hemşirelik uygulamalarının gelişimine katkıda bulunmalıdır.
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ÖZET
Mantarlar, toprak altında veya üstünde yetişen, elle toplanabilen, çıplak gözle görülebilecek
büyüklükte, meyve vücut olarak bilinen farklı yapılarından dolayı dikkat çeken ve lezzetli
gıdalardan biri olarak kabul edilen filamentöz funguslardır. Mantarlar biyoaktif bileşiklerin ve
karbonhidratlar, lifler, proteinler, vitaminler, mineraller gibi besinlerin zengin birer
kaynağıdırlar. Yüzyıllardır çeşitli türleri toplanmış, yetiştirilmiş ve dünya çapında, özellikle de
gıda ve ilaç alanlarında kullanılmıştır. Yakın dönemde yapılan araştırmalar, mantarların
antimikrobiyal, antioksidan, antikanser, antidiyabetik, antiinflamatuvar özelliklere sahip
olduğunu, ayrıca prebiyotik ve bağışıklık sistemini düzenleyici kaynak olarak da
kullanılabileceğini ortaya konmuştur. Bu bağlamda mantarlar günümüzde önemli bir diyet
bileşeni olarak kabul edilmekte ve gıda olarak tüketimi hem ülkemizde hem de dünyada yaygın
olarak görülmektedir. Zengin biyoçeşitliliğiyle ülkemiz, besinsel ve tıbbi öneme sahip olan
sayısız makrofungus türünü barındırmaktadır.
Mevcut çalışmada, Macrolepiota procera, Amanita vaginata, Lactarius deliciosus, Laetiporus
sulphureus ve Cerioporus squamosus olmak üzere 5 farklı mantar türünün in vitro antioksidan
aktiviteleri araştırılmıştır. Tamamı yenilebilir olan söz konusu mantar örnekleri Tokat ve
Yozgat illerinden toplanmış ve tür tanımlamaları daha önce gerçekleştirilmiş bir çalışmada
yapılmıştır. Antioksidan aktivitenin araştırılması için kurutulmuş mantar örneklerinin etanol
ekstraktları farklı sistemler kullanılarak analiz edilmiştir. İlk olarak, DPPH yöntemi ile
ekstraktların serbest radikal süpürücü etkisi belirlenmiştir. Daha sonra Trolox standardı ile
örneklerin demir indirgeme gücü (FRAP) tayin edilmiştir. Son olarak ise, Folin - Ciocalteu
yöntemi kullanılarak toplam fenolik miktarı belirlenmiştir. Çalışma sonunda mantarların
serbest radikal temizleme aktivitesi ve toplam fenolik içeriği sırasıyla 215.03 – 479.56 µg/mL
ve 17.833 – 54.5 mg GAE/100g arasında bulunmuştur. Örneklerin FRAP değerlerinin ise
16.946 – 66.516 µg TE/100g arasında değiştiği gözlemlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Mantarlar, antioksidan aktivite, fenolik bileşikler, serbest radikaller
ANTIOXIDANT ACTIVITY OF SOME EDIBLE MUSHROOMS
ABSTRACT
Mushrooms are filamentous fungi that grow under or above the ground, can be picked by hand,
are large enough to be seen with the naked eye, attract attention due to their different structures
known as fruit bodies and considered one of the palatable foods. They are a rich source of
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bioactive compounds and nutrients such as carbohydrates, fibers, proteins, vitamins, minerals.
For centuries, various types of it’s have been collected, cultivated and used worldwide,
especially in the food and medicine fields. Through recent studies, it has been revealed that
mushrooms can have antimicrobial, antioxidant, anticancer, anti-diabetic, anti-inflammatory
properties and can also be used as a prebiotic and immune system regulatory source. In this
context, mushrooms are accepted as an important dietary component today and their
consumption as food is widespread both in our country and around the world. With its rich
biodiversity, our country contains countless macrofungi species that have nutritional and
medical importance.
In the current study, was performed to investigate the in vitro antioxidant activity of 5 different
mushroom species, namely Macrolepiota procera, Amanita vaginata, Lactarius deliciosus,
Laetiporus sulphureus and Cerioporus squamosus. The aforementioned mushroom samples, all
of which are edible, were collected from Tokat and Yozgat provinences and species descriptions
were carried out in a previous study. For the investigate antioxidant activity, the ethanoic extract
of dried mushroom samples was analyzed using different systems. Firstly, the free radical
scavenging effect of the extracts was determined by using DPPH method. Then, the iron
reduction power (FRAP) of the samples was examined with the Trolox standard. Lastly, total
phenolic amounts were also determined using the Folin - Ciocalteu method. The free radical
scavenging activity and total phenolic content of mushrooms was found ranged between 215.03
– 479.56 µg/mL and 17.833 – 54.5 mg GAE/100g, respectively. Also, it was observed that
FRAP values varied ranged between 16.946 – 66.516 µg TE/100g.
Key words: Mushrooms, antioxidant activity, phenolic compounds, free radicals
GİRİŞ
Uzun ve kaliteli bir yaşam için dengeli ve sağlıklı beslenmenin öneminin tüm toplumlarda kabul
gördüğü günümüz dünyasında, beslenme kavramı bireyin enerji gereksinimlerinin karşılanması
olgusundan çıkıp sağlığın geliştirilmesi yönünde değişmektedir. Beslenme bilimindeki
ilerlemelere paralel olarak temel beslenmenin ötesinde sağlık üzerine olumlu etkileri olan
besinler olarak kategorize edilen fonksiyonel gıdalara ve bu gıdalarda bulunan probiyotikler,
prebiyotikler, fitokimyasallar, antioksidanlar gibi biyoaktif bileşenlere karşı olan ilgi de hızla
artış göstermektedir (Roberfroid 2000; Meral vd., 2012; Merdol 2016).
Fonksiyonel gıdaların biyoaktif bileşenlerinden antioksidanlar genel kapsamı itibariyle,
yapılarında bir ya da daha fazla eşlenmemiş elektron bulunan, yüksek enerjili ve kararsız
moleküler olarak tanımlanan serbest radikallerin hücrelerde yol açtığı zararla mücadele anahtar
rol oynayan moleküllerdir (Kahkönen vd., 1999). Normal şartlar altında sağlıklı bir bireyde
vücutta metabolik faaliyetler sırasında doğal olarak oluşan oksijen (ROS; reaktif oksijen türleri)
ya da nitrojen (RNS; reaktif nitrojen türleri) kaynaklı serbest radikaller ve antioksidanlar denge
halindedir (Karabulut ve Gülay 2016). Bununla birlikte serbest radikallerin oluşumunu
ultraviyole ışınlar, çevre kirliliği, alkol, sigara kullanımı, yaşlanma gibi çok çeşitli eksojen
faktörler de tetiklemektedir. Düşük yoğunlukta bulunduğunda faydalı etkileri olan serbest
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radikallerin miktarının artması ve serbest radikal-antioksidan dengesinin bozulmasıyla birlikte,
günümüzde nörodejeneratif hastalıklar, diyabet, kardiyovasküler hastalıklar, romatoid artrit,
solunum sistemi hastalıkları ve kanser gibi birçok hastalık ile ilişkisi kesinleştirilmiş olan,
oksidatif stres durumu ortaya çıkmaktadır (Ekici ve Sağdıç 2008; Meral vd., 2012; Altıner vd.,
2018; Erol 2020). Oksidatif stres ile mücadelede vücudun doğal savunma mekanizmasını
oluşturan antioksidan bileşikler hidrojen atomu vericisi olarak görev yapmakta ve kendileri
serbest radikal haline gelmeden elektron vermek sureti ile serbest radikalleri nötralize ederek
daha az reaktif türlere dönüştürmektedir. Bunun yanı sıra antioksidanlar serbest radikallerin
oluşturduğu hasarı gidermek sureti ile de etki edebilmektedir (Meral vd., 2012). Her ne kadar
söz konusu antioksidan bileşiklerin pek çoğu endojen kaynaklı olarak vücut tarafından
üretilmekte ise de, yapılan çalışmalar özellikle diyetle birlikte eksojen kaynaklı antioksidan
alımının oksidatif stres ile mücadele de önemini açığa çıkarmıştır. Gıdalarda en yaygın olarak
bulunan antioksidan bileşikleri polifenol türevleridir. Bunun yanı sıra, pek çok besin enzimatik
olmayan diğer antioksidanlar için de iyi bir kaynak oluşturmaktadır. Antioksidanlarca zengin
olan meyve- sebzeler ve baharatların doğal antioksidan kaynağı olarak kullanılmalarını
önerilmektedir (Ekici ve Sağdıç 2008; Meral vd., 2012; Okan vd., 2013; Karabulut ve Gülay
2016).
Dünyada tür çeşitliliği en fazla olan canlılardan biri olan mantarlardan makromantarlar
(Ascomycota ve Basidiomycota) günümüzde beslenme, tıp, ilaç sanayi, biyoteknolojik
çalışmalar gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Beslenme açısından değerlendirildiğinde diğer
gıdalara göre yağ ve şeker içeriğinin düşük olması, mineral, vitamin, dışarıdan alınması gereken
linoleik asit gibi yağ asitlerini bulundurması açısından da önemli bir diyet yiyeceği olarak
görülmektedir. Doğal olarak yetişen mantarlar birçok ülkede yöre halkı tarafından toplanmakta
ve değerli besin maddeleri olarak kabul edildikleri için baş ağrısı, soğuk algınlığı, astım, şeker
hastalığı gibi sağlık sorunlarına karşı önerilmekte ve kullanılmaktadır. Yapılan çalışmalar
makromantarların bağışıklık sistemini güçlendirici, antikanserojen, antimikrobiyal,
antienflamatuar ve hipokolesterolemik etkiye sahip olduğunu göstermiştir. Ayrıca mantarlar
tarafından üretilen bioaktif maddelerin antioksidan aktivitelerinin de olduğu da bilinmektedir.
Bu çerçevede makromantarlar antioksidan özellikleri açısından pek çok çalışmaya da konu
olmaktadır (Eren ve Pekşen 2016; Kinge ve ark. 2017; Durmaz ve ark. 2017; Sarma ve ark.
2018).
MATERYAL VE METOT
Materyal
Bu çalışmada Tokat ve Yozgat illerinden toplanan ve daha önceki bir çalışmada tür tayinleri
yapılan Macrolepiota procera, Amanita vaginata, Lactarius deliciosus, Laetiporus sulphureus
ve Cerioporus squamosus olmak üzere 5 farklı mantar örneği kullanılmıştır.
Mantar Ekstraktlarının Hazırlanması
Örneklerin ekstraktların hazırlanması için, en eski ekstraksiyon sistemlerinden biri olan ve
günümüzde de halen geniş ölçüde kullanılan Soxhlet ekstraksiyonu yöntemi tercih edilmiştir.
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Çözücü destekli ekstraksiyon olarak da adlandırılabilecek olan bu çalışma için tamamen
kurutulmuş ve toz haline getirilmiş olan mantar örnekleri, olabildiğince çok miktarda
paketlenerek soxhlet cihazının ekstraksiyon bölmesinin içine yerleştirilmiştir. Ardından soxhlet
cihazının cam balon bölmesine solvent olarak 400 ml absolute etil alkol ilave edilmiş ve 24 saat
süre ile ekstraksiyon işlemi gerçekleştirilmiştir. Ekstraksiyon sonrası, evaporator cihazı yardımı
ile alkol uzaklaştırılmış ve elde edilen saf maddeler tamamen kurutulduktan sonra steril petri
kapları içerisinde, kenarları parafimle sarılmış olarak, analizlerde kullanıma kadar +4 °C ye
kaldırılmıştır.
Antioksidan Aktivite Tayini
Mantar ekstraktalarının antioksidan aktivitelerini belirlemek için Demir (Fe III ) indirgeme
aktivitesinin belirlenmesi (FRAP Analizi), toplam fenolik içeriğin belirlenmesi ve 1,1-difenil2-pikrilhidrazil (DPPH) radikalini giderme etkisinin belirlenmesi olmak üzere 3 farklı analiz
gerçekleştirilmiştir. FRAP analizi ve toplam fenolik içeriğin belirlenmesi çalışmalarında ana
stoktan örnek alınarak DMSO içerisinde seyreltilmiş 1 mg/ml konsantrasyondaki ekstraktlar
kullanılırken, DPPH radikalini giderme etkisinin belirlenmesi çalışmasında ekstraktların 1000
µg – 7.81 µg/ml konsantrasyon aralığındaki seri dilüsyonları DMSO içerisinde hazırlanılarak
(1000 – 500 – 250- 125 – 62.5 – 31.25 – 15.62- 7.81 µg/ml) kullanılmıştır. Antioksidan aktivite
tayini için gerçekleştirilen tüm çalışmalar 3 tekrarlı yapılmış olup, ortalama değerler ve standart
sapmalar esas alınmıştır.
DPPH radikalini giderme etkisinin belirlenmesi
Ekstraktların serbest radikal giderme etkisi Blois (1958) tarafından önerilen yöntem modifiye
edilerek belirlenmiştir. Etanol içerisinde taze olarak hazırlanmış 0.1 mM DPPH çözeltisinden
100 µL alınarak 1000 µg–7.81 µg/mL konsantrasyon aralığında olmak üzere çeşitli
konsantrasyonlardaki aynı miktarda örnek ile karıştırılmıştır. Hazırlanan karışımlar 50 dakika
oda sıcaklığında karanlık ortamda bekletildikten sonra 517 nm dalga boyunda absorbans
okuması gerçekleştirilmiştir.
DPPH koyu mor renkli bir radikaldir ve antioksidan varlığında, bir proton alarak renksiz bir
bileşik olan DPPH indirgenmiş moleküle dönüşmektedir. DPPH’ın, antioksidan madde ile
reaksiyonunun 517 nm de absorbansının ölçülmesi, en yaygın olarak kullanılan dekolarizasyon
analiz yöntemlerindendir. Elde edilen absorbanslar aracılığı ile DPPH radikalini giderme
kapasitesinin belirlenmesinde askorbik asit standart grafiği hazırlanmıştır. Bu çalışma için 4,40
mg askorbik asit 5 mL saf su ile çözülerek 50 mM’lik ana stok elde edilmiştir. Ana stoktan
örnek alınarak saf su içerisinde 200, 100, 50, 25, 12.5, 6.25, 3.125, 1.562 µM seri dilüsyonlar
hazırlanmış ve yukarıda anlatıldığı şekilde çalışma tekrar edilerek askorbik asit standart grafiği
kalibrasyon eğrisi oluşturulmuştur.
Toplam fenolik içeriğin belirlenmesi:
Ekstrakların toplam fenolik içerikleri Singleton ve Rossi (1965) tarafından önerilmiş olan
Folin-Ciocalteu metodu modifiye edilerek belirlenmiştir. Çalışma içim 1 mg/ml
konsantrasyondaki ekstrak örneklerinden 12.5 µl alınarak üzerine 623.5 µl 1:10 Folin-Ciocalteu
reaktifi ve 125µl %20’lik Na2CO3 çözeltisi ilave edilmiştir. Elde edilen karışım 30 dakika süre
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ile oda sıcaklığında karanlıkta 30 dakika inkübe edilmiş ve 700 nm dalga boyunda absorbans
okuması gerçekleştirilmiştir.
Elde edilen absorbanslar aracılığı ile ekstraklarda bulunan toplam fenolik madde miktarının
gallik asite eşdeğer olarak (mg GAE/100g cinsinden) tayini için gallik asit standart grafiği
hazırlanmıştır. Bu çalışma için 10 mg gallik asit 1 mL saf su ile çözülerek 10000 μg/mL’lik
gallik asit ana stoku elde edilmiştir. Ana stoktan örnek alınarak saf su içerisinde 200, 100, 50,
25, 12.5, 6.25, 3.125, 1.562 µg/mL seri dilüsyonlar hazırlanmış ve yukarıda anlatıldığı şekilde
çalışma tekrar edilerek gallik asit standart grafiği kalibrasyon eğrisi oluşturulmuştur. Sonuç
olarak elde edilen grafik y = 0.0012x + 0.0726 (R2=0.9997) olarak bulunmuş ve ekstraklarda
bulunan toplam fenolik madde miktarı gallik asit cinsinden hesaplanmıştır.
FRAP Analizi:
Ekstrakların Demir (Fe III) indirgeme kapasiteleri Benzie ve Strain metodu modifiye edilerek
belirlenmiştir (Harris 1992). Çalışma için 1 mg/ml konsantrasyondaki ekstrak örneklerinden 20
µl alınarak üzerine 50 µl 0.2 M fosfat tamponu ve 50 µl %1’lik K3Fe(CN)6 solüsyonu ilave
etmek sureti ile reaksiyon başlatılmıştır. Karışım 50°C de 20 dakika inkübe edildikten sonra
buradan 50µl örnek alınarak yeni bir ELIZA plağına transfer edilmiştir. Ardından üzerine 50
µl %10’ luk TCA çözeltisi, 50 µl saf su ve son olarak 10 µl %0.1’lik FeCl 3 çözeltisi ilave
edildikten sonra oda sıcaklığında karanlıkta 5 dakika inkübasyona tabi tutulmuş ve 700 nm
dalga boyunda absorbans okuması gerçekleştirilmiştir.
Elde edilen absorbansların troloksa eşdeğer olarak (µg TE/100g cinsinden) tayini için troloks
standart grafiği hazırlanmıştır. Bu çalışma için 0.001 g troloks 1 mL saf su ile çözülerek 10000
μg/mL’lik troloks ana stoku elde edilmiştir. Ana stoktan örnek alınarak saf su içerisinde 200,
100, 50, 25, 12.5, 6.25, 3.125, 1.562 µg/mL seri dilüsyonlar hazırlanmış ve yukarıda anlatıldığı
şekilde çalışma tekrar edilerek troloks standart grafiği kalibrasyon eğrisi oluşturulmuştur.
Sonuç olarak elde edilen grafik denklemi y = 0.0031x-0.0012 (R2=0.9999) olarak bulunmuş ve
ekstraklarda bulunan demir indirgeyici güç miktarı troloksa eşdeğer olarak hesaplanmıştır.
BULGULAR VE TARTIŞMA
Mevcut literatür verileri incelendiğinde in vitro antioksidan aktivite tayininde araştırmacıların
farklı yöntemleri tercih edebildiği görülmektedir. Antioksidan bileşiklerin gerek yapısal
gerekse işlevsel farklılıkları ve çeşitliliği göz önüne alındığında in vitro antioksidan aktivite
tayininde kullanılan birden fazla yöntemin mevcut olması da kaçınılmaz olmaktadır. Mevcut
çalışmada, gıdalarda antioksidan aktivite tayininde sıklıkla kullanılan yöntemlerden üç tanesi
(Demir indirgeme aktivitesinin belirlenmesi (FRAP Analizi), toplam fenolik içeriğin
belirlenmesi ve DPPH radikalini giderme etkisinin belirlenmesi) kullanılmış ve elde edilen tüm
sonuçlar Tablo 1’de özetlenmiştir.
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Tablo 1. Antioksidan aktivite tayin sonuçları

MANTARLAR
Macrolepiota procera
Amanita vaginata
Lactarius deliciosus
Laetiporus sulphureus
Cerioporus squamosus

DPPH
IC50 µg/mL
215.03±5.63
310.83±2.90
275.76±5.89
334.93±5.02
479.56±2.05

FRAP
µg TE/100g
66.51 ± 0. 0014
21.78 ± 0,0024
23.72 ± 0.0028
16.94 ± 0.0124
17.91 ± 0.0928

POLİFENOL
mg GAE/100g
18.25 ± 0,0045
29.08 ± 0,0025
54.5 ± 0.0068
29.5 ± 0.006
17.83 ± 0.012

Çalışmada kullanılan yöntemlerden DPPH radikalini giderme etkisinin belirlenmesi özellikle
gıda numunelerinde antioksidan aktivite tayininde sıklıkla kullanılan basit, hızlı ve
tekrarlanılabilir bir yöntemdir. Bununla birlikte DPHH radikalinin ışığa karşı olan hassasiyeti
ve radikalin yalnızca organik ortamlarda çözülebilir olması yöntemin kısıtlılıklarını
oluşturmaktadır. DPPH radikali koyu menekşe renge sahiptir. Radikal tutucu atomlar DPPH
radikalini indirgeyerek mor rengin açılmasını sağlar ve bu durum spektrofotometrik ölçümlere
absorbans azalması olarak yansır. Dolayısıyla çeşitli örneklerin serbest radikal giderme
potansiyelleri bu renk açılımının spektrofotometrik olarak ölçülmesiyle belirlenebilir. Serbest
radikal süpürücü etkinin DPPH yöntemi ile belirlenmesi çalışmalarında başlangıç DPPH
derişiminde %50 azalmaya neden olan derişim yani IC50 değerleri belirlenmektedir. Sonuç
olarak bir örneğin antioksidan özelliği ne kadar yüksekse IC50 değerlerinin o kadar düşük
olması beklenmektedir. (Büyüktuncel 2013; Aytar vd., 2020). Çalışmamızda kullanılan
mantarlar arasında Macrolepiota procera türünün serbest radikal süpürücü etkisi en yüksek
olarak belirlenmiştir (Tablo 1).
Metal şelatlama ve serbest radikalleri yakalama özellikleri ile antioksidan özelliğe sahip fenolik
bileşikler, suda çözünen antioksidanların en önemli grubunu olarak kabul edildiği için gıdaların
antioksidan aktivitelerinin araştırıldığı çalışmalarda toplam fenolik madde içeriği (polifenoller)
sıklıkla araştırılmaktadır. Meyve ve sebzelerde yüksek oranda bulunan bu bileşikler serbest
radikallerle hızla reaksiyona girerek, serbest radikallere oranla daha stabil olan ve radikal
reaksiyonları göstermeyen fenoksi radikallerini oluşturmaktadır. Gıdalarda toplam polifonel
miktarını belirlemek için güvenilir, basit ve tekrar edilebilir bir yöntem olması nedeniyle Folin
- Ciocalteu yöntemi geçmişten günümüze yaygın olarak kullanılmaktadır. Folin - Ciocalteu
reaktifi (FCR) bazik ortamlarda fenolik bileşikleri ile reaksiyona girmekte ve mavi renkli
bileşik oluşumuna yol açmaktadır. Oluşan reaksiyonun ve üretilen mavi bileşiklerin
spektrofotometrik olarak ölçümünde elde edilen absorbans değerleri reaksiyona giren fenolik
hidroksil gruplarının sayısıyla orantılıdır. Dolayısıyla oluşan renkli kompleksin
spektrofotometrik olarak ölçülmesi ve standart olarak kullanılan gallik asit eşdeğeri olarak
değerlendirilmesi ile numunelerdeki toplam fenolik içerik hakkında bilgi edinilmektedir (Ekici
ve Sağdıç 2008; Meral vd., 2012; Büyüktuncel 2013; Okan vd., 2013). Çalışmamızda kullanılan
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mantarlar arasında polifenol içeriği en yüksek örneğin Lactarius deliciosus türü olduğu tespit
edilmiştir (Tablo 1).
Gıdaların antioksidan kapasitesini belirlemede tercih edilen bir diğer yöntem de kısa sürede
uygulanabilir, basit ve güvenilir bir analiz olarak kabul gören FRAP analizidir. Antioksidan
özellikli bileşiklerin indirgen güçlerinin, düşük PH değerinde demir III (Fe+3) bileşiğinin Demir
II (Fe+2) bileşiğine indirgenmesi temelinde, belirlenmesine dayanan yöntem demir indirgeme
gücü ya da indirgeme gücü isimleri ile de anılmaktadır. Demir III indirgenmesi sonucunda mavi
renkli demir II komplekslerinin oluşumu spektrofotometrik ölçümlerde absorbans artışına yol
açmakta dolayısıyla örneklerin indirgen güçlerini belirlemek için kullanılmaktadır
(Büyüktuncel 2013; Okan vd., 2013). Çalışmamızda kullanılan mantarlar arasında indirgeme
gücü en yüksek örneğin Macrolepiota procera türü olduğu tespit edilmiştir (Tablo 1).
Mantar türlerinin antioksidan kapasitelerine dair literatür verileri incelendiğinde, farklı
araştırmacılar tarafından farklı sonuçların bildirildiği görülmektedir. In vitro antioksidan
aktivite tayin yöntemleri çok sık kullanılmakla birlikte, söz konusu yöntemeler için tek bir
standardilizasyon söz konusu değildir ve yöntem basamaklarında farklılıklar (kullanılan dalga
boyu, reaksiyon süreleri, oksidan ve antioksidan konsantrasyonları vb.) gözlemlenebilmektedir.
Örneklerin ekstraktlarının hazırlanış biçiminden uygulanan yöntemin işlem basamaklarına
kadar pek çok etken sonuçlar üzerinde etkili olmaktadır. Bu bağlamda farklı bölgelerde aynı
mantar türü üzerinde yapılan çalışmalardan elde edilen sonuçlarda değişkenlik görülmesi
beklenen bir sonuçtur.
M. procera mantarı için yapılan literatür taraması sonucunda çalışmamızda elde edilen
sonuçlara yakın sonuçlar bildiren çeşitli araştırmalara ulaşılmıştır. Aytar vd. (2020) M. procera
mantarının antioksidan aktivitesini belirlemek için Konya yöresinden topladıkları örneklerinin
metanol ekstraktını kullanarak numunelerde toplam fenolik içeriği ve DPPH radikalini giderme
etkisinin belirlemişlerdir. Çalışma sonucunda araştırmacılar toplam fenolik içeriği 36.25 mg
GAE/g, DPPH IC50 değerini ise 0.191 mg/mL olarak belirlediklerinin bildirmişlerdir. Yapılan
bir başka çalışmada Kapanoik, Sırbistan bölgesinden toplanan M. procera için DPPH IC50
değerini 311.40±1.28 0.191 µg/mL olarak bildirmiştir. Aynı çalışmada örneğin toplam fenolik
içeriği 67.98 mg PE/mg, demir indirgeme gücü ise 0.9 mg/g olarak belirlenmiştir (Kosanic vd.,
2016). Fernandes vd. (2003) farklı ekstraksiyon proseslerinin M. procera’nın antioksidan
aktivitesi üzerine etkisini incelemiş ve kuru, taze, donmuş ve ışınlanmış metanol ekstraktlarında
DPPH IC50 değerlerinin sırasıyla 2,7, 4,9, 3,7, 7,9 mg/mL, toplam fenolik içeriği 19.2, 18.2,
15.3, 17.1 mg GAE/g, demir indirgeme kapasitelerinin ise sırasıyla 1.35, 1.44, 1.27, 1.74 mg
TE/mL olduğunu bildirmişlerdir.
Mevcut çalışmada elde edilen tüm sonuçlar bir arada değerlendirildiğinde ve türler arasında
kıyaslama yapıldığında antioksidan kapasitesi en yüksek kültürün Macrolepiota procera türü
olduğu belirlenmiştir. İkinci sırada ise Lactarius deliciosus türü yer almaktadır. Üçüncü ve
dördüncü sırada ise sırasıyla Amanita vaginata ve Laetiporus sulphureus türleri gelmektedir.
Son olarak Cerioporus squamosus türü bu çalışmada kullanılan en düşük antioksidan aktivite
kapasiteye sahip mantar türü olarak tespit edilmiştir.
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ÖZET
Tür içi varyasyonun yetersiz olduğu durumlarda tür cins düzeyinde yeni genetik kaynakları
Bitki Islahçısı yeni varyasyon oluşturmada kullanmaktadır. Brassica napus L., yani kolza
ıslahında kanola kalitesi kolza gen havuzunda tespit edilmiş ve daha sonra tür içi
melezlemeler ile verimi yüksek, geleneksel kaliteye sahip çeşitlere aktarılmıştır. 2000 yılında
ise ilk kez Brassica oleracea gen havuzunda bitkisel yağ kalitesi, yani yüksek oleik, düşük
erusik asit içeriği tespit edilmiştir. Karadeniz Bölgesinde ise kara lahana (B. oleracea conv.
acephala) geleneksel bir sebzedir. Bitkisel yağ kalitesine sahip lahana genotipleri rahatlıkla
kara lahana ile melezlenebilmekte ve tohum elde edilebilmektedir. Yürütülen çalışmanın
amacı bitkisel yağ kalitesine sahip lahana genotipleri ile melezleyip, F1 generasyonunu
kendiledikten sonra açılma generasyonunda kalite ve moleküler analizler ile genotip olarak
kara lahanaya benzeyen, aynı zamanda bitkisel yağ kalitesini ihtiva eden Brassica genotipleri
geliştirmektir. Bu materyal tane verimi yüksek, bitkisel yağ kalitesine sahip kara lahana
genotipleri selekte etmede genetik materyal altyapısı oluşturacaktır. Çalışma sonucunda
Karadeniz Bölgesi çiftçisi için iki ürün amaçlı, yani yeşil yaprağı ve tohumları için hasat
edilebilen bir gelir kapısı ortaya konmuş olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Brassica, lahana, bitkisel yağ, kalite
ABSTRACT
In cases where intraspecific variation is insufficient, the Plant Breeder uses new genetic
resources at the species genus level to create new variation. Brassica napus L., that is, canola
quality in rapeseed breeding, was determined in the rapeseed gene pool and then transferred to
varieties with high yield and traditional quality by intraspecies crossings. In 2000, vegetable
oil quality, ie high oleic and low erucic acid content, was determined for the first time in the
Brassica oleracea gene pool. In the Black Sea Region, leafy cabbage (B. oleracea conv.
acephala) is a traditional vegetable. Cabbage genotypes with vegetable oil quality can easily
be crossed with black cabbage and seeds can be obtained. The aim of the study is to develop
Brassica genotypes, which are similar to black cabbage in terms of genotype and also contain
vegetable oil quality, with quality and molecular analyzes in the opening generation after
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crossing with cabbage genotypes with vegetable oil quality, after breeding the F1 generation.
This material will create a genetic material infrastructure in selecting leafy cabbage genotypes
with high grain yield and vegetable oil quality. As a result of the study, an income source that
can be harvested for two product purposes, namely its green leaves and seeds, will be revealed
for the farmers of the Black Sea Region.
Keywords: Brassica, cabbage, edible oil, quality
INTRODUCTION
On the global level Brassica crops are economically the most important oilseeds. The group
of oilseed Brassicas are formed by rassica juncea, Brassica carinata, Brassica rapa (syn.
Brassica campestris) and Brassica napus. Low glucosinolate and low erucic acid varieties are
increasingly commonly referred as canola, a more pleasant-sounding name. Canola, which is
most often B. napus, has received much attention worldwide and may soon become the most
popular oilseed crop (Snowdon et al., 2007).
Plant breeding programs initiated in Canada resulted in the identification of Liho, a rapeseed
line containing low levels of erucic acid in 1959. A program of backcrossing and selection
was conducted to transfer the low erucic acid trait into agronomically adapted cultivars
(Przybylski et al., 2005). This led to the first low erucic acid cultivar of B. napus, ‘Oro’, in
1968 and the first low erucic acid B. rapa cultivar, ‘Span’, in 1971. Because of the health
concerns related to high levels of erucic acid, over 95% of the rape- seed grown in Canada in
1974 were low erucic acid varieties. Further, a Polish line with a low-glucosinolate trait,
Bronowski, was identified by Dr. Krzymanski in the late 1950s. Breeding efforts to introduce
this trait into low erucic acid lines made by Dr. Baldur Stefansson at the University of
Manitoba resulted in the release of the world’s first low erucic acid, low glucosino- late
cultivar of B. napus, often called the double-zero rapeseed.
On the other hand B. oleracea genotypes displaying zero erucic acid cha- racter were first
mentioned by Lühs et al. (2000). Two of these genotypes, namely Ladozshkaya and Kashirka,
were described by Seyis et al. (2004). Further, Seyis and Friedt (2010a) described the fatty
acid composition of three B. oleracea genotypes including Kashirka and Ladozskaya; the
third accession was Eisen- kopf.
Brassica oleracea conv. acephale is an important vegetable at the Black Sea Region of
Turkey. The leaves of this plant have common use as food, The seeds of this plant are
containing oil in its seeds. But in Turkey they were not used as oilseed until today, because
their seed yield is as expactable low and their fatty acid composition display high erucic acid.
This paper will discuss the possible devleopment of edible oil quality Brassica oleracea
conv. acephala using its cross with cabbage genotypes with cabbagae genotypes displaying
edible oil quality in detail.
Material
Seyis and Friedt (2010) described the fatty acid composition of three B. oleracea genotypes
including Kashirka and Ladozskaya and Eisenkopf. They obviously emphasized the varying
fatty acid composition of these genotypes which ranged from zero up to over 45% of erucic
acid. They identified three groups on the basis of erucic acid content: low, intermediate and
high erucic acid group. The fatty acid compostion of these genotypes can be seen below.
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Table 1: Fatty acid composition of B. oleracea genotypes

Genotype

Oleic acid

Linoleic acid

Linolenic acid

Erucic acid

Kashirka

61,6

19,2

11,4

0,5

Ladozshkaya

62,6

18,6

9,7

0,2

Eisenkopf

46,5

32,21

11,5

0,1

Local Brassica oleracea conv. acephala will be crossed after fatty acid analysis with this
three edible oil quality displaying cabbage genotypes. After reciprocal crosses hybrid seed
will be obtained. Single plants will be grown and selfed for obtaining again seeds. These
seeds will be screened for their fatty acid composition and single plants displaying edible oil
quality will be screened with molecular markers. Molecular markers will help to select
plants similar on genetic level to B. oleracea conv. acephale plus edible oil quality.
Use of quality analysis and molecular markers in breeding
The first step in this work will be the distinguishment of to be investigated genotypes based
on molecular markers. The presnet plant material will be characterised using microsatellite
markers to obtain genetic information for the end selection of individual plants displaying low
erucic content plus genetic similarity to leafy kale.
The erucic acid inheritance is determined by EEEE for high erucic acid and eeee for low
erucic acid in Brassica. .
The plan is to cross the eeee genotypes with EEEE genotypes to obtain EeEe genotypes. This
genotype will be selfed (EeEe x EeEe) and we will get only 1 eeee plant from 16 plants. From
every cross we are aiming to obtain 20 eeee plants, what means we have to investigate 320
plants in every crossing combination. Leafy kale genotypes displaying edible oil quality will
be selected using suiatble molecular markers.
RESEARCH AND FINDINGS
Brassica species are famous in the world regarding their oil containing seeds. Specially
Brassica napus is the leading oilcrop among Brassica species. In Turkey Brassica napus was
introduced to Turkey in the 1990s to improve the oilseed production. Unfortunately due to
wrong cultivar selection and applied sowing and growing techniques the expeced
improvement was not achieved.
In the Northern Black Sea Region the main income of farmers is tea cultivation. Brassica
oleracea production, specially leafy kale production is common nerarly in every garden in this
region. But this plant has use as vegetable because of the value of its leaves. The seeds of
these plants are obtained only for the production of plants in the next year.
With the selection of edible oil displaying leafy kale genotypes the farmers will have the
opportunity for a additive income in kind of vegetable oil.
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CONCLUSION
Oils of plant origin have been predominantly used for food-based applications. Plant oils not
only represent a non-polluting renewable resource but also provide a wide diversity in fatty
acids (FAs) composition with diverse applications.
There is now an increasing evidence that fatty acids (FAs) play a crucial role in human
nutrition that include therapeutic and prophylactic prevention of diseases, in growth and
development of human embryo, brain function and provide protection against many serious
diseases such as cardiovascular, inflammation etc (Kumar et al., 2016).
In fact more olive oil and sunflower oil are used by womans in Turkey, but the quality of to
be developed leafy kale oil will a opportunity both for users and producers in future.
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KAYAÇLARIN KIRILMA ANINDAKİ GÜRÜLTÜ SEVİYESİ İLE FİZİKOMEKANİK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Engin ÖZDEMİR
Dr. Öğr. Üyesi, İnönü Üniversitesi
Orcid id: 0000-0002-6043-0403
ÖZET
Birçok araştırmacı tarafından, kayaçların fiziksel, mekanik ve mineralojik özelliklerinin
birbirleri arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Özellikle yıkıcı olmayan test yöntemleri girdi
parametresi olarak kullanılıp, tahribatlı testlerin tahmini yapılmıştır. Fakat kayaçların kırılma
anındaki gürültü seviyesi ile fiziko-mekanik özellikleri arasındaki ilişki incelenmemiştir. Bu
çalışmada yedi farklı kayaçtan (1 bazalt, 2 tüf, 1 traverten, 1 dolomit ve 2 kireçtaşı) elde edilen
30 adet silindirik karot numunesinin fiziko-mekanik özellikleri ile gürültü seviyesi arasındaki
ilişki araştırılmıştır. Bu amaçla, öncelikli olarak numuneye zarar vermeyen tahribatsız test
yöntemi olan Schmidt çekici sertliği, su emme ve porozite değerler belirlendi. Daha sonra, tek
eksenli basınç dayanımları ve kırılma anındaki maksimum (pik) gürültü seviyeleri tayin edildi.
Deneysel çalışmalar sonucunda, kayaçların tek eksenli basınç dayanımları ve gürültü seviyesi
arasında oldukça anlamlı ve yüksek ilişki (R2:0.92) olduğu tespit edilmiş. Ayrıca Schmidt çekici
sertliği ve tek eksenli basınç dayanımları arttıkça gürültü seviyesinde de artış olduğu
belirlenmiştir. Gözenek ve su emme değerlerindeki artış ise gürültü seviyesinde azalmaya
neden olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler; Gürültü, Kayaç, Schmidt çekici sertlik, Tek eksenli basınç dayanımı

INVESTİGATİON OF RELATİONSHİP BETWEEN FRACTURE NOİSE LEVEL
AND PHYSİCO-MECHANİCAL PROPERTİES OF ROCKS
ABSTRACT
Many researchers have investigated relationships between physical, mechanical and
mineralogical properties of rocks. Especially, non-destructive test methods were used as input
parameters and destructive tests were estimated. However, relationship between noise level at
the time of fracture and physico-mechanical properties of rocks has not been investigated. In
this study, relationship between physico-mechanical properties and noise level of 30 cylindrical
core samples obtained from seven different rocks (1 basalt, 2 tuff, 1 travertine, 1 dolomite and
2 limestones) was investigated. For this purpose, values such as Schmidt hammer hardness,
water absorption and porosity, which is a non-destructive test method that does not damage
sample, were determined. Then, uniaxial compressive strengths and maximum fracture noise
levels were determined. As a result of the experimental studies, it has been determined that
there are quite significant relationships (R2:0.92) between uniaxial compressive strength of
rocks and fracture noise level. In addition, it was determined that noise level increased as
Schmidt hammer hardness and uniaxial compressive strength increased. The increase in
porosity and water absorption values decreased the noise level.
Keywords; Noise, Rock, Schmidt hammer hardness, Uniaxial compressive strength
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Giriş
Kayaçların tek eksenli basınç dayanımı, kaya kütlesi tayininde kullanılan en önemli
parametreden biridir. Bu parametre, delme-patlatma, şev stabilitesi, tünel-baraj tasarımı, zemin
mühendisliği ve yeraltı kazısı gibi geoteknik uygulamalarının tasarım aşamasında yaygın olarak
kullanılmaktadır. Kayaçların tek eksenli basınç dayanımları Uluslararası Kaya Mekaniği
Derneği (ISRM) ve Amerikan Test ve Malzeme Derneği (ASTM) şartnamelerine uygun olarak
laboratuvar şartlarında doğrudan belirlendiği gibi dolaylı olaraktan belirlenmesi de mümkündür
(Moussas ve Diamantis, 2021; Ozdemir, 2021). Bazı araştırmacılar, kayaçların kolay, hızlı,
ucuz ve tahribatsız indeks testlerini girdi parametresi olarak kabul edip tek eksenli basınç
dayanımlarını tahmin edecek basit ve çoklu regresyon modelleri geliştirmişlerdir. Galvan vd.
(2014) ve Şahin vd. (2021), yapmış oldukları çalışmalarda hem arazi hem laboratuvar
koşullarında kullanılan nokta yükleme dayanım indeks değerlerini kullanarak kayaçların tek
eksenli basınç dayanımlarını tahmininde kullanılacak modeller geliştirmişlerdir. Sabatakakis
vd. (2008) ve Aydın (2009), yapmış oldukları çalışmalarda hem beton hem de kayaçların sertlik
değerlerinin belirlenmesinde aktif olarak kullanılan Schmidt çekici sertliğinin kayaçların
dayanım değerlerinin dolaylı olarak tahmin edilmesinde kullanılabileceğini vurgulamışlardır.
Çobanoğlu ve Çelik (2008) ve Altındağ (2012), ultrasonik P dalga hızının kayaçların fizikomekanik özellikleri ile doğrudan ilişkili olduğunu, porozite değerlerindeki artışın P dalga hızını
negatif yönde etkilediğini, fakat mekanik dayanımındaki artışın dalga hızındaki artışa paralel
olduğunu ve basınç dayanımlarını tahmini için P dalga hızının girdi parametresi olduğunu
belirtmişlerdir.
Kahraman vd. (2016), kayaçların fiziko-mekanik ve mineralojik özellikleri kullanılarak
taş işleme tesislerinde blok kesme makinelerinden çıkan gürültünün tahmin edilebilirliği
araştırmışlardır. Hem mermer fabrikasında hem de laboratuvar ortamında kayaçların kesim
esnasında çıkardıkları gürültü seviyelerini ses ölçüm cihazı (sonometre) yardımıyla tayin
etmişlerdir. Laboratuvar ortamında elde edilen gürültü seviyesi ile kaya özellikleri arasında
güçlü korelasyonlar olduğunu, artan kaya mukavemeti, aşındırıcı mineral içeriği ve yoğunluk
ile gürültü seviyesi arttığını belirtmişlerdir. Delibalta vd. (2015), elmas testere ile kaya kesimi
sırasında ölçülen gürültü seviyesinden kayaçların fiziko-mekanik özelliklerinin tahmin
edilebilirliği belirlemek için deneysel çalışmalar gerçekleştirmişlerdir. Laboratuvar ortamında
54 farklı kaya türü üzerinde gürültü ölçüm testi, tek eksenli basınç dayanımı, dolaylı yoldan
çekme dayanımı, nokta yükleme dayanımı, yoğunluk ve gözeneklilik değerlerini tayin
etmişlerdir. Mukavamet artışına bağlı olarak kayaçların gürültü seviyesinde artış olduğunu
belirtmişlerdir.
Bu çalışmada ise ilk kez kayaçların hidrolik pres altında kırılma esnasında elde edilen
maksimum (pik) gürültü seviyesi ile fiziko-mekanik özellikleri arasındaki ilişki hem deneysel
hem de basit regresyon denklemi ile istatistiksel olarak tayin edilmeye çalışılmıştır.
Materyal Metot
Bu çalışmada, Türkiye’nin yedi farklı lokasyonundan getirilen kaya bloklarından karot alma
makinesi yardımıyla silindirik numuneler alınmıştır. Karot ucu kesme ve düzeltme makinesi
yardımıyla boy/çap (L/D) oranı 2.0-3.0 aralığında değişim gösteren 30 adet numune
derlenmiştir. Kayaçların su emme ve porozite değerleri TS 699 standardına göre belirlenmiştir.
Schmidt çekici sertliği, ISRM 1978 standardına göre 20 ölçüm alınmış ve en büyük 10 değerin
ortalaması alınarak elde tayin edilmiştir. Son olarak tek eksenli basınç dayanımları ise ISRM
1979 standardına göre silindirik karot numuneleri kullanılarak hidrolik pres ile kırılıncaya kadar
sabit yük uygulanarak belirlenmiştir. Kırılma anında maksimum (pik) gürültü seviyesi Delta
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OHM HD2010UC/A model cihaz yardımıyla tayin edilmiştir. Deneysel çalışmalarda elde
edilen bazı görüntüler ise Şekil 1’de verilmiştir.

Şekil 1. Deneysel çalışmalar sırasında elde edilen görüntüler
Araştırma Bulguları
Deneysel çalışmalar sonucunda elde edilen su emme (SE), porozite (PR), tek eksenli basınç
dayanımı (UCS), Schmidt çekici sertliği (SH) ve kırılma anındaki gürültü seviyesi (SPL)
değerleri Tablo 1’de verilmiştir. Ayrıca gürültü seviyeleri ile fiziko-mekanik özellikleri
arasındaki ilişkiye ait grafik ve basit regresyon denklemleri Şekil 2-5’te verilmiştir.
Tablo 1. Deneysel çalışmalardan elde edilen değerler
Numune

SE (%)

PR (%)

UCS (MPa)

SH

SPL (dB)

KT1

18,58

27,77

12,41

22,4

85,2

KT2

18,51

27,75

13,95

22,8

85,8
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KT3

16,58

25,76

16,73

23,4

92,8

AT1

15,13

32,28

25,55

31,2

99,1

AT2

17,84

29,62

20,86

28,2

94,6

AT3

17,49

29,05

20,01

28,1

92,4

B1

1,18

3,11

128,95

48,2

124,2

B2

0,29

0,79

145,31

47,8

126,3

B3

1,13

2,98

123,17

46,5

117,4

B4

0,09

0,26

122,21

46,2

116,5

KÇ1

0,03

0,09

83,55

44,3

108,7

KÇ2

0,07

0,19

86,98

44,8

109,6

KÇ3

0,04

0,11

71,05

44

105,6

KÇ4

0,23

0,61

99,25

45,2

112,5

KÇ5

0,07

0,20

62,57

44,1

101,8

EM1

1,23

3,21

61,50

42,8

100,2

EM2

0,90

2,44

59,19

42,5

100,1

EM3

0,94

2,52

64,41

43,1

107,9

EM4

1,11

2,93

81,83

43,2

110,1

EM5

1,20

3,14

74,81

42,9

108,5

TR1

1,46

3,57

16,87

30,2

92,5

TR2

0,90

2,28

32,07

32,1

99,8

TR3

1,13

2,85

14,68

29,9

86,7

TR4

1,42

3,57

22,73

29,8

89,9

TR5

1,34

3,29

30,31

30,1

99,3

GT1

0,18

0,49

59,96

42,1

99,8

GT2

0,11

0,30

76,98

43,2

105,1

GT3

0,27

0,73

57,13

41,2

100

GT4

0,26

0,70

69,29

42,4

105,2
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GT5

0,28

0,74

63,31

42,1

107,2
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y = -0,8767x + 106,33
R² = 0,3241
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Şekil 2. Su emme ile gürültü seviyesi arasındaki ilişki
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Şekil 3. Porozite ile gürültü seviyesi arasındaki ilişki
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Şekil 4. Schmidt çekici sertliği ile gürültü seviyesi arasındaki ilişki
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Şekil 5. Tek eksenli basınç dayanımı ile gürültü seviyesi arasındaki ilişki
Şekil 2-3 incelendiğinde SPL değerleri ise su emme ve porozite arasındaki ilişki oldukça
zayıftır. Fakat grafiğin eğilimine bakıldığında su emme ve porozite değerlerindeki artışa bağlı
olarak SPL değerlerinde azalma olduğu görülmektedir. Bu durum kayaçların gözenekliliği
arttıkça SPL değerinin azalacağı anlamına gelmektedir. Şekil 4.’de ise kayaçların Schmidt
çekici sertliği ile SPL değeri arasında anlamlı ve iyi sayılabilecek bir ilişki (R2:0.75) olduğu
görülmektedir. En iyi ilişki ise R2:0.92 değeri ile tek eksenli basınç dayanım değerlerinde elde
edilmiştir. Bu değer kayaçların mukavemet özellikleri ile SPL arasında oldukça güçlü ve
anlamlı bir ilişki olabileceğinin göstergesidir. Benzer olarak, Delibalta vd. (2015) ve Kahraman
vd. (2016) yapmış oldukları çalışmalarda mukavemet artışına bağlı olarak elmas testere
kesiminde ortaya çıkan gürültünün arttığını ifade etmişlerdir.
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Sonuçlar
Birçok araştırmacı, kayaçların fiziksel, mekanik ve mineralojik özelliklerinin birbirleri
arasındaki ilişkiler hem deneysel hem de istatiksel olarak incelemişlerdir. Fakat kesim, delmepatlatma, riperleme, kazılabilirlik vb. yer bilimleri ile ilgili çalışmalar esnasında elde edilen
gürültü ile fiziko-mekanik özellikler arasındaki ilişki çok irdelenmemiştir. Bu çalışmada, yedi
farklı lokasyona ait kayaçların pres altındaki yenilme esnasında elde edilen maksimum gürültü
seviyesi ile fiziko-mekanik özellikler arasındaki ilişkiler deneysel ve istatiksel olarak ele
alınmıştır. Deneysel ve istatistiksel çalışmalar sonucunda elde edilen bulgular şöyledir;
1- Kayaçların su emme ve porozite değerleri ile SPL arasındaki ilişki oldukça zayıftır.
Fakat su emme ve porozite değerindeki artışa bağlı olarak SPL değerinde azalmalar
söz konusudur.
2- Kayaçların Schmidt çekici sertliği ile SPL değeri arasındaki anlamlı bir ilişki olduğu,
Schmidt çekici sertlik değerindeki artışa bağlı olarak SPL değerinin de arttığı
görülmektedir
3- Kayaçların tek eksenli basınç dayanımları ile SPL arasında oldukça güçlü bir ilişki
olduğu tayin edilmiştir. Mukavemetteki artışın SPL değerindeki artışa sebep olduğu
tespit edilmiştir.
Bu çalışma, SPL değerinin belirlenmesiyle yer bilimleri ile ilgili çalışmalarda zamandan
tasarruf, uygun donanım-ekipman seçimi veya amortisman masraflarında iyileştirme ile ilgili
bilimsel çalışmalar için ön hazırlık olabileceği düşünülmektedir.
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ÖZET
Ülkemizdeki lise seviyesindeki mesleki ve teknik eğitim müfredatı incelendiğinde PVT
sistemler konularının müfredatta yer almadığı görülmektedir. Lise düzeyinde yenilenebilir
enerji teknolojileri alanında sadece güneş enerji sistemleri ve rüzgar enerji sistemleri olmak
üzere iki dal mevcuttur. Sektördeki yatırımların artması ile birlikte yenilenebilir enerji
teknolojileri alanında faaliyet gösteren şirket sayısı da artmaktadır. Yenilenebilir enerji
sektöründe faaliyet gösteren şirketler ve bu alanda öğrenim gören öğrenciler sektördeki işgücü
piyasasını oluşturmaktadır. Ülkemizde PV sistemlerin üretimi ve kurulumu anlamında bir çok
firma faaliyet göstermektedir. PVT sistemlerde ise panel üretimi ve kurulumu yapan firmalar
olmakla birlikte bu sistem henüz yeterince yaygınlaşmamıştır. Bu çalışmada PVT alanında
kurulum ve üretim yapan firmalar ile Türkiye’de PV panel üretimi yapan başlıca firmaların
bilgileri yer almaktadır. Bu çalışma ile PVT sistemlerin Türkiye’deki iş gücü piyasası üzerine
etkileri kapsamlı bir şekilde değerlendirilmiştir. PVT sistemlerin kurulumunda bu alanda
eğitim gören öğrencilerin çalışmaları uygun olacaktır. Bu teknolojinin yaygınlaşması ile
birlikte işgücü piyasası için yeni iş olanakları ortaya çıkacaktır.
Anahtar Kelimeler: Güneş enerjisi, PVT sistemi, Mesleki eğitim, İş gücü

THE LABOR MARKET FOR PVT SYSTEMS FOR TURKEY

ABSTRACT
When the vocational and technical education curriculum at the high school level in our
country is examined, the subjects of PVT systems are not included in the curriculum. At high
school level, there are only two branches in the field of renewable energy technologies,
namely solar energy systems and wind energy systems. With the increase in investments in
the sector, the number of companies operating in the field of renewable energy technologies is
also increasing. Companies operating in the renewable energy sector and students studying in
this field constitute the labor market in the sector. In our country, many companies operate in
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the production and installation of PV systems. In PVT systems, although there are companies
that manufacture and install panels, this system has not yet become widespread. In this study,
the information of the companies that make installation and production in the field of PVT
and the main companies that produce PV panels in Turkey are included. With this study, the
effects of PVT systems on the labor market in Turkey have been comprehensively evaluated.
In the installation of PVT systems, the studies of students studying in this field will be
appropriate. With the spread of this technology, new job opportunities will emerge for the
labor market.
Keywords: Solar energy, PVT system, Vocational training, Labor force

1.GİRİŞ
Küresel ısınmanın etkilerinin belirgin bir şekilde görüldüğü günümüzde, yenilenebilir
enerji kaynaklarına olan ilgi; enerji tüketiminde kullanılan fosil yakıtların maliyetlerinin
yükselmesinden ve bu yakıtların çevreye vermiş oldukları zararlardan dolayı artmıştır. Güneş
enerjisi, yenilenebilir enerji kaynakları arasında en büyük potansiyele sahip olan enerji
türüdür. Bu enerji türü, ısıtma, sıcak su temini ve havalandırma gibi bir çok alanda yaygın
olarak kullanılmaktadır. Ayrıca teknolojileri günden güne gelişen Fotovoltaik Sistemler (PV)
güneş enerjisinden elektrik üretiminde yaygın olarak kullanılmaktadır. PV hücrelerin
verimleri laboratuar şartlarında %47,1’e ulaşmıştır [1]. Ticari PV panel verimleri %15-22,7
civarındadır. Bir PV panelde panel alanına düşen güneş radyasyonunun yaklaşık %23’ü
elektrik enerjisine dönüştürülebilirken, enerjinin geri kalanı ise ısı olarak atmosfere
yayılmaktadır [2]. Bu ısıdan faydalanmak amacı ile Fotovoltaik Termal (PV/T) sistemler
geliştirilmiştir. PV/T sistemlerde güneş enerjisi PV hücreler ile elektrik enerjisine
dönüştürülürken, ortaya çıkan ısı da aynı zamanda faydalı enerjiye dönüştürülmektedir. Bu
şekilde, PV hücrelerin yüzeylerinin soğutulması sağlanarak verim artışları da
gerçekleştirilmektedir.
2.GÜNEŞ ENERJİSİ
Güneş çekirdeğinde meydana gelen füzyon olayı ile ortaya çıkan ışıma enerjisine
güneş enerjisi denir. Bu enerjinin şiddeti atmosfer dışında yaklaşık olarak 1370 W/m²
değerinde iken, yeryüzüne ulaşan miktarı dünyanın atmosfer yapısından dolayı 0-1100 W/m2
değerleri arasında değişmektedir [3]. Güneş enerjisinden faydalanma konusunda yapılan
araştırmalar 1970'li yıllardan sonra hızlanmış, güneş enerji sistemleri teknolojik olarak
ilerleme kaydederken bu sistemlerin maliyeti giderek düşmüştür. Günümüzde güneş enerji
sistemleri, çevreye zararı olmayan, kullanımı günden güne artan, temiz bir enerji kaynağıdır.
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Güneş enerjisi dünyadaki yaşamın kaynağı olup, nükleer enerji dışında diğer alternatif enerji
kaynaklarının direkt veya dolaylı kaynağıdır. Aşağıda Şekil.1’de Dünya ve Türkiye’nin güneş
enerji potansiyeli haritaları gösterilmektedir.

Şekil 1. Dünya güneş enerji potansiyeli atlası- Türkiye güneş enerji potansiyeli atlası [3].

Bulunduğu coğrafik konum dolayısı ile Türkiye’nin güneş enerjisi potansiyeli
yüksektir. Türkiye Güneş Enerjisi Potansiyeli Atlası (GEPA) verilerine göre, ortalama yıllık
toplam güneşlenme süresi 2741,07 saat olup ortalama yıllık toplam ışınım değeri 1527,46
kWh/m2 olarak hesaplanmıştır [3].
Eylül 2021 itibariyle Türkiye’nin elektrik kurulu gücü içindeki güneş enerjisi payı
7534,3 MW’tır. Bu gücün, toplam elektrik üretimi içerisindeki payı % 7,6’dır. Türkiye’nin
güneş enerjisi kurulu gücünün yıllara göre değişimi ve bu gücün toplam elektrik üretimi
içerisindeki yüzdelik payı Şekil.2’de grafiklerle gösterilmektedir [3].

Şekil 2. Türkiye’nin güneş enerjisine dayalı kurulu gücü ve toplam üretim içindeki yüzdesi
[3].
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye’de 9,1 milyon adet bina
bulunmaktadır ve bu binaların yaklaşık %87’si konuttur. Türkiye’de her yıl 100.000’den fazla
yeni bina yapılmaktadır. 10 yıl içinde yapılacak binaların çatı ve cephelerine toplamda 2.000
ile 4.000 MW civarında PV sistem kurulabileceği tahmin edilmektedir [3].
Direkt ya da endirekt olarak güneş enerjisinden farklı şekillerde şekilde
faydalanılmaktadır. Güneş enerjisinde doğal, ısıl, doğrudan elektrik üretimi ve diğer olmak
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üzere 4 farklı kullanım alanından bahsedilebilir [4]. Fotosentez ve fosil yakıtların oluşumu,
güneş enerjisinin doğal kullanımına örnek olarak gösterilebilir. Bu enerji biçimi, farklı
sıcaklıklarda sınıflandırılarak ısıl uygulamalarda değerlendirilmektedir. Tarım ürünlerinin
kurutulması ve kullanım suyu eldesi düşük sıcaklık uygulamalarına örnek olarak
gösterilebilir. Vakumlu güneş kolektörleri orta sıcaklık uygulamalarına, yoğunlaştırılmış
güneş enerjisi sistemleri (CSP) ise yüksek sıcaklık uygulamalarına örnek olarak gösterilebilir.
Güneş enerjisi ile doğrudan elektrik üretimi PV paneller ile gerçekleştirilmektedir.
PV/T sistemler güneş enerjisi sistemlerinin geliştirilmesi sonucu elde edilen
sistemlerdir ve bu sistemlerde, enerji verimliliğinin artırılması için, termal toplayıcılar ve
fotovoltaik hücreler birleştirilmiştir. Bu şekilde hem düşük sıcaklıkta ısı elde edilmesi
durumu, hem de daha verimli bir şekilde elektrik enerjisi üretimi mümkün olur. PV/T
sistemlerde fotovoltaik hücrelerin ısınması ile termal sistemin ihtiyaç duyduğu ısı sağlanır. Bu
sistemde çalışma esnasında ısı transfer akışkanı bu ısıyı fotovoltaik hücrelerden uzaklaştırır.
Bu şekilde fotovoltaik hücreler soğutularak hücre verimi artırılır hem de ısıl enerji elde
edilmiş olunur [5]. Aşağıda Şekil 3’te PV/T panelin kısımları gösterilmiştir.

Şekil 3. PV/T paneli oluşturan ana elemanlar [6].
3.FOTOVOLTAİK TERMAL SİSTEMLER
Yüksek sıcaklık PV sistemlerde açık devre voltajını düşürerek verimin düşmesine
neden olur. PV panele bir soğutucu eklenmesi ile PV sistemin sıcaklığı düşürülerek genel
verimin artması sağlanabilir. Bununla birlikte bu sistemde ısı olarak kaybedilen enerjiyi geri
kazanmak mümkün olabilmektedir. PV/T sistemlerde PV paneli soğutmak için su, hava ya da
her ikisi birlikte kullanılabilir. PV/T sistemlerdeki atık ısı kazanımı, hibrit sistemin genel
verimini bir PV sistemin verimliliğinden daha yüksek olmasını sağlar. PV/T sistemlerde genel
verim aşağıdaki formül kullanılarak elde edilir [7].
𝜂𝑡𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 = 𝜂𝑡𝑒𝑟𝑚𝑎𝑙 + 𝜂𝑒𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟𝑖𝑘𝑠𝑒𝑙
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Günümüzde yapılan araştırmalar PV sistemlerin bina ile bütünleştirilmesine
odaklanmaktadır. PV/T kurulumlarının bina mimari tasarımı ile uyum içerisinde olması
önemlidir. PV/T sistemlerde esas hedeflenen ise hem elektrik hem de termal enerji üreten bu
sistemlerin düşük maliyetlere ulaşmasıdır. Sistem maliyetlerinin düşmesi PV/T sistemlerin
kullanımının yaygınlaşması için temel gerekliliktir.
PV/T sistemlerin temel olarak faydaları aşağıdaki gibi sıralanabilir [7]:
➢ PV/T sistemlerde maliyet iki ayrı sistem kurulumuna göre daha düşüktür.
➢ PV/T sistem kurulumu için gereken toplam alan PV sistem için ve termal
sistem için gereken alandan daha azdır.
➢ PV ve termal kollektörler güneş spektrumunun farklı bölümünü kullanırlar.
Kollektörler kızılötesi dalgaları kullanırken, güneş hücreleri görünür ışık
dalgalarını kullanır. İki sistemin bir arada kullanılması güneş enerjisinin daha
etkin kullanılmasını sağlar.
➢ PV/T sistemler sayesinde yaz mevsiminde yalıtım ve yüzey gölgelenmesinin
artması nedeniyle bina termal yükü azalır.
➢ PV/T sistemler ile bina dış cephesinde ayrı ayrı PV ve Termal sistem
kurulumuna
göre
görüntü
olarak
daha
estetik
bir
kurulum
gerçekleştirilebilecektir
PV/T sistemlerin performansları sıcaklık artışı ile artmakta, ancak daha yüksek
sıcaklıkta çalışmaya başladığında azalmaktadır. Bu sebeple PV hücrelerin elektriksel
veriminin belirli bir seviyede olması için PV modülleri düşük sıcaklıkta çalıştırmak gerekir.
Bu zorunluluktan dolayı PV/T sistemlerin çalışma alanını sınırlanmaktadır. Bu yüzden elde
edilen ısı binalarda ön ısıtma, su ısıtma, hacim ısıtma vb. şekillerde kullanılabilir.
PV/T sistemler 4 grupta incelenebilir [7].
1. PVT sıvı kolektörler
2. PVT hava kolektörler
3. Isı borulu PVT kolektörler
4. Faz Değişim Malzemeli PVT kolektörlerdir
PV/T sistemler Bina uygulamalarında, Güneş enerjili damıtma uygulamalarında,
Güneş enerjili kurutma uygulamalarında, Sera uygulamalarında, Termoelektrik Jeneratör ve
ısı pompalarında kullanılmaktadır.
PV/T sistemler incelendiğinde bu sistemlerin aşağıdaki avantajlara sahip oldugu
görülmektedir.
•

PV hücrelerin işletme sıcaklıklarını düşürerek PV hücrelerin elektriksel verimini
arttırırlar.

•

Sistemin elektriksel ve termal verimini arttırırlar.
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•

PV/T sisteminin kurulduğu alandan daha fazla ısı ve elektrik enerjisi elde edilir. Çatı
yüzey alanları sınırlı olduğundan bu durum önemlidir.

•

Hibrit PV/T sistemler çatıda mimari bütünlük sağlayacağından daha estetik bir
görüntü oluşturur.

3.1. Havalı PV/T sistemler
Bu sistemler %20 ile %40 arası verimlerde çalışan sistemlerdir [8]. PV modül verimi
ile sistem termal verimin toplamı PV/T sistemlerde genel verimi ifade eder. Bu yüzden, farklı
tasarımlar gerçekleştirilerek yüksek verimlere ulaşmak mümkün olabilir. Havalı PV/T
sistemlerde hava akış hızı, PV hücrelerinin sıcaklığının düşürülmesi, bu sayede elektriksel
verimin yükseltilerek sistem verimliliğinin arttırılması konusunda önemli rol oynar. Havalı
PV/T sistemlerde ısı transfer akışkanı olarak hava kullanılır. Bu sistemlerin yapıları basit,
işletme maliyetleri düşüktür. Ayrıca binalara entegre edilebilir olmaları vb. nedelerle yaygın
bir kullanım alanına sahiptirler.

Şekil 4. PV/T hava sistemi kesiti [9-10].
PV/T sistemlerde verim elektriksel ve termal verim olmak üzere iki şekilde incelenir.
Sıcaklığın artması ile PV hücrelerde elektriksel verim azalmaktadır. PV/T sistemlerde
elektriksel verim kadar termal verim de önemlidir.
Bu sistemler daha çok binalara entegre PV sistemler (BEPVT) olarak kurulan
sistemlerdir. BEPVT uygulamalarında PV panellerin soğutulması paneller ile yapı malzemesi
arasındaki hava boşluğunda dolaştırılan hava ile gerçekleştirilir. Bu şekilde dolaştırılarak
ısıtılan hava, binanın ısıtılması için kullanılabilir. BEPVT sistemler kurulumlarında diğer
güneş enerjisi sistemlerine oranla bina dış yüzeyine daha iyi uyum sağlayarak daha estetik bir
görünüme sahip olmaktadır.
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Bu avantajlardan dolayı BEPVT sistemler fotovoltaik endüstrisinin hızla büyüyen
alanlarından biridir. BEPVT sistemlerde hava akışkan hızı genellikle düşük olmakla birlikte
rüzgâr hızı da önemli bir yer tutar. Sistemde dolaştırılan havanın hızı ve kanal tasarımı, modül
verimlerini etkiler. BEPVT sistemlerde elektriksel verim soğutma yapılmayan sistemlere
oranla yaklaşık %10 daha iyidir [8].
3.2. Sıvılı PV/T sistemler
Havalı PV/T sistemler dışında en çok ilgi duyulan sistemler Sıvılı PV/T sistemlerdir.
Çünkü sıvılı PV/T sistemler, havalı sistemlere oranla daha yüksek verime sahip sistemlerdir.
Suyun düşük fiyatlı oluşu, ulaşılabilirliğinin kolay oluşu ve soğutma özellikleri gibi
nedenlerle su, PV/T sistemleri soğutmak için yaygın bir şekilde kullanılır. Isı transfer
akışkanı olarak suyun kullanıldığı durumda PV hücreler daha dengeli soğutulabilmektedir. Bu
sistemler sıvıların yüksek ısıl iletkenliğinden dolayı, havalı sistemlere oranla önemli bir yere
sahiptir [8].

Şekil 5. PV/T su sistemi kesiti [11].

Sıvılı PV/T sistemlerde, kullanılan akışkan tipi ısı transfer miktarını etkiler. Bu
sistemlerde kullanılan akışkan genellikle su’dur. Suyun kolay ulaşılabilir olması, ısı transfer
özelliğinin iyi olması, ucuz olması, bu akışkanın kullanılabilirliğini arttırmaktadır.
3.3. Isı Borulu PV/T sistemler
İklim koşullarının soğuk olduğu yerlerde ısı transfer akışkanı olarak su kullanılan
PV/T kolektör sistemleri önerilmez. Suyun düşük bir sıcaklıkta donması ve haciminin artması
sistemde zarara yol açabilir. Isı borusu, sıcaklığı düşürmeden ısının hızlı bir şekilde
taşınmasını sağlayan, termal iletkenliği yüksek olan sistemdir. Doğru seçilen akışkan ile
donma engellenebilir. Isı borusu ve güneş kolektörü bir araya getirilerek ısı borulu PV/T
sistemi oluşturulabilir [8]. Şekil 6’da ısı borulu bir PV/T sistemin genel yapısı gösterilmiştir.
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Şekil 6. Isı borulu PV/T sisteminin genel görünümü [12].
3.4. FDM’li PV/T sistemler
Bu sistemlerde faz değişim malzemesi ısı aldığında ve erime noktasına ulaştığında bir
miktar ısınır. FDM füzyon gizli ısısını kullanarak katı fazdan sıvı faza geçer. Isınma
olmadığında sıvı FDM depolanan enerjiyi iletir ve önceki fazına geri döner. Erime için zaman
ve sıcaklık ihtiyacı, büyük ölçüde gizli füzyon ısısına ve FDM’nin termal iletkenliğine
bağlıdır [8].
4.MESLEKİ EĞİTİM
Ülkemizdeki lise seviyesindeki mesleki ve teknik eğitim müfredatı incelendiğinde
PV/T sistemler konularının eğitim programlarında yer almadığı görülmektedir. Yenilenebilir
enerji teknolojileri alanında Güneş Enerji Sistemleri ve Rüzgar Enerji Sistemleri olmak üzere
2 dal mevcuttur. Sektördeki yatırımların artması ile birlikte Yenilenebilir Enerji Teknolojileri
alanında faaliyet gösteren şirket sayısı da artmaktadır. Yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet
gösteren şirketler ve bu alanda öğrenim gören öğrenciler sektördeki işgücü piyasasını
oluşturmaktadır. Ülkemizde 34 ilimizde toplam 59 meslek lisesinde yenilenebilir enerji
teknolojileri alanı bulunmakta ve bu alandan mezun olan öğrenci sayısı gün geçtikçe
artmaktadır [13]. PV/T sistemlerin kurulumunda bu alanda eğitim gören öğrencilerin
çalışmaları uygun olacaktır. Bu teknolojinin yaygınlaşması ile birlikte Yenilenebilir Enerji
işgücü piyasası için yeni iş olanakları ortaya çıkacaktır.
5. İŞ GÜCÜ
Ülkemizde Yenilenebilir Enerji sektöründeki kurulu güç, uygulanan politikalar
sayesinde 2014 yılından bu yana hızla artmış ve güneş enerjisinde kurulu güç, 40 MW’tan
7534 MW’a ulaşmıştır. Eylül 2021 itibarı ile Türkiye’nin toplam kurulu gücü içerisindeki
yenilenebilir enerji payı %53,15’ e çıkmıştır [14]. Kurulu güç artışına paralel olarak, ekipman
imalatından elektrik üretimine kadar bir çok sektörle etkileşimde olan Yenilenebilir Enerji
sektörü istihdam anlamında Türkiye’nin yükselen sektörleri arasındadır. Güneş enerjisinden
sıcak su temini ülkemizde özellikle ege ve akdeniz bölgesinde yaygın bir şekilde
kullanılmaktadır. Türkiye dünyada güneş enerjisi termal pazarında yeni kapasite artışında
önde gelen ülkeler arasındadır [15].
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Türkiye'de 2020 yılında yenilenebilir enerji sektöründeki 88.000 kişilik toplam
istihdam içinde, 30.900 kişi Güneş Enerjisi alanında çalışmaktadır [16]. Uluslararası
Yenilenebilir Enerji Ajansı’nın (IRENA) yayınladığı “Yenilenebilir Enerji Üretim
Maliyetleri” adlı rapora göre 2010-2019 döneminde fotovoltaik güneş enerjisinde %82,
yoğunlaştırılmış güneş enerjisinde %47 maliyet azalışı olduğu belirtilmiştir [17]. Bu
teknolojilerin kurulum maliyetlerinin giderek düşme eğilimi göstermesi durumu ve ülke
politikalarımız dikkate alındığında güneş enerjisi sektöründeki istihdamın artacağı
düşünülebilir. Aşağıda PVT alanında kurulum ve üretim yapan firmalar ile Türkiye’de PV
panel üretimi yapan başlıca firmalar sıralanmaktadır.
Solimpeks
Firma termal ve güneş enerjisinden elektrik üretiminde çözümler geliştrmekte olup,
ürün satışı ve kurulum hizmeti vermektedir. ( https://www.solimpeks.com.tr/ )
Solarwall
Firma bir çok sektörde ısıtma amaçlı çözümler sunmakta olup, PVT ve benzeri yeni
teknolojilerde de çözümler üretmektedir. ( https://www.solarwall.com.tr/ )
Alfa Enerji Ve Mühendislik Sistemleri
İzmir merkezli firma Türkiye genelinde, 1380 adet konut ve otele hizmet vermiş olup,
ısı pompası sistemi kurulumu ile ısıtma-soğutma, sıcak su temini, güneş enerji sistemi ile
sıcak su ve elektrik üretimi, bahçe sulama suyu ihtiyacının giderilmesi konularında faaliyet
göstermektedir. ( http://www.bodrummuhendislik.com/default.asp )
Aşağıda Türkiye’de PV panel üreten başlıca firmalar listelenmiştir.

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

Türkiye’de PV Panel Üreten Başlıca Firmalar
Firma Adı
Web Sitesi
Kalyon PV
https://kalyonpv.com/
Parla Solar http://www.parlasolar.com/
Desiba Enerji
http://www.desibaenerji.com/
Tera Solar
http://www.tera-solar.com/
CW Enerji
https://www.cw-enerji.com/tr/index.html
Solar Türk
https://www.solarturk.com.tr/index.php
Gazioğlu Solar Enerji
http://www.gazioglusolar.com.tr/
Ödül Solar Enerji
https://odulsolar.com/
Gest Energy
http://www.gest-energy.com/
Plura Watt
https://www.plurawatt.com/
Marsun
https://www.marsunsolar.com/#
GTC Solar
http://gtctrade.com/
BFİ Solar
https://www.bfi.com.tr/
Elin Enerji
https://www.elin.com.tr/tr
2H Enerji ve Yatırım A.Ş
http://www.daxlerenergy.com/
HT Solar
http://htsolar.com.tr/
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17 Mirsolar Enerji A.Ş
18 Seha Solar
19 Smart Güneş Teknolojileri

https://www.mirsolar.com.tr/
https://www.seha.com.tr/gunes-paneli/
https://www.smartsolar.com.tr/

Şekil 8: Türkiye’de PV Panel Üreten Başlıca Firmalar [18].

Şekil 9: Türkiye’de PV Panel Üreten Başlıca Firmalar Ve Üretim Kapasiteleri [18].

6. SONUÇ VE ÖNERİLER
Küresel ısınma’nın etkilerinin belirgin bir şekilde hissedildiği günümüzde enerji
kaynaklarının kullanımında fosil kaynakların kullanımı azalma, yenilenebilir enerji
kaynaklarının kullanımı artma yönündedir. Bu durumun oluşmasında çevresel etkilerin
dışında, fosil kaynakların azalması, fosil kaynakların fiyatlarının artması ile birlikte
yenilenebilir enerji teknolojilerinin kurulum maliyetlerinin azalması da etkilidir. Yenilenebilir
enerji kaynakları içerisindeki en büyük potansiyel olan güneş enerjisinden farklı sistem
tasarımları ile enerji üretilebilmektedir. PV/T sistemler bu anlamda önemli alternatiflerden
biridir. Bu sistemlerde hem elektrik hem de ısı enerjisi üretimi söz konusudur.
Türkiye güneş enerjisi anlamında büyük bir potansiyele sahiptir. Bu potansiyelden,
sıcak su üretiminde büyük ölçüde yararlanılmaktadır. Ancak, elektrik üretimi henüz istenen
seviyelere gelmemiştir. Son yıllardaki teşvik ve yatırımlarla artış soz konusu ise de güneş
enerjisi kurulu gücü istenen seviyede değildir. PV sistemler, ve bu sistemlerin farklı
uygulamalarla birleştirilip hibrit olarak kullanıldığı uygulamaların yaygınlaştırılması
gerekmektedir. Ülkemizde termal güneş kollektörlerinin sıcak su ihtiyacı için yaygın olarak
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kullanıldığı gerçeği göz önüne alınarak PV/T sistemleri kullanabilecek geniş bir kitlenin
olduğu gözden kaçırılmamalıdır.
Çukurova bölgesinde güneş enerjisinden sıcak su elde etmek amacıyla termal sistemler
yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu sistem ile bir evin sıcak su ihtiyacı kolaylıkla
sağlanmaktadır. İlk kurulum maliyeti dışında herhangi bir masrafı olmayan bu sistemlerin aile
ekonomisine katkıları büyüktür. Bunun yanında bu sistemlerin görüntü kirliliği oluşturduğu
da bir gerçektir. PV/T sistemler ülkemizde henüz yaygınlaşmamış olup bu sistemlerin PV ve
termal yapıları bütünleştirmiş olmaları bina yüzeyinde kapladıkları alanı azaltmaktadır. PV/T
sistemler aynı zamanda görsel olarak bina ile daha uyumlu bir yapı oluşturmaktadır. PV/T
sistemler ile binaların daha estetik bir yapıya sahip olmaları kaçınılmazdır.
PV/T sistemler hem PV sistemler’in verimlerini arttırdıklarından hem de sıcak su
ihtiyacını karşıladıklarından özellikle ev tipi kullanımlar için uygundur. İlgili Bakanlık ve
yerel yönetimlerin PV/T sistemler konusundaki politikaları ve teşvikleri ile PV/T sistemlerin
yaygınlaşması sağlanabilecektir. Sistem maliyetlerinin azalması ile birlikte bu sistemlerin
kullanımı artacaktır.
Binaların tasarımının PV/T sistemler dikkate alınarak yapılması sonucunda yapı
malzeme giderlerinin azalması, bina işletim maliyetinin ve işçilik giderlerinin azalması, PV/T
sistem kurulumu için gerekli alanın azalması gibi faydalar sağlanacaktır. Ayrıca bu sistemler,
çevre dostu yeşil bina tasarımına katkı sağlayarak, karbon bağımsız enerji üretimini
sağlayarak, sera gazı miktarını düşürerek, binaya prestij kazandıracaktır. Ancak burda dikkat
edilmesi gereken PV/T sistemlerde önceliğin elektrik üretimi olmasıdır. Termal verimin
artması durumunda elektriksel verimin düşeceği unutulmamalıdır.
Ülkemizdeki lise seviyesindeki mesleki ve teknik eğitim müfredatı incelendiğinde
PV/T sistemler konularının müfredatta yer almadığı görülmektedir. Ancak Yenilenebilir
Enerji Teknolojileri alanında faaliyet gösteren şirketler ve bu alanda öğrenim gören öğrenciler
bu alanda işgücü piyasasını oluşturmaktadır. Ülkemizde 34 ilimizde toplam 59 meslek
lisesinde yenilenebilir enerji teknolojileri alanı bulunmaktadır [13]. Ve bu alandan mezun
olan öğrenci sayısı gün geçtikçe artmaktadır.
Yeni bir teknoloji olan PV/T sistemlerin kurulumlarının artması ile birlikte yeni bir
pazar oluşacak, bu pazar Yenilenebilir Enerji çalışanları için yeni iş imkanları sağlayacaktır.
Böylelikle Yenilenebilir Enerji teknolojileri alanında ihtiyaç duyulan eleman sayısı artacaktır.
Böyle bir oluşum, KOBİ’lerin büyümesini ve işsizliğin azalmasını sağlayarak ülke
ekonomisine katkı yapacaktır.
TEŞEKKÜR
Bu çalışma, Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmiş ve Türkiye Ulusal Ajansı
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ÖZET
Güvenli (sağlıklı) besin; besleyici değerini kaybetmemiş, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik
açıdan temiz olan bozulmamış besin maddesi olarak tanımlanmaktadır. Ülkemizde güvenilir
gıda arzının kontrolünü sağlamada 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve
Yem Kanunu uygulanmaktadır. Gıda işletmelerinin genel ve özel hijyen esaslarına yönelik
şartlar 2011 yılında kanunun ilgili maddeleri ve 852/2004/EC sayılı Gıdaların Hijyenine
İlişkin Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğüne paralel olarak hazırlanan “Gıda Hijyen
Yönetmeliği” ve bu yönetmeliğin kurallarına ek olarak uyulması gereken özel hijyen
gerekliliklerini belirten Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğinde
belirtilmiştir. Güvenilir besinin teşviki, temini ve tüketiminin sağlanması sağlıklı besin
tüketiminin temelini oluşturmaktadır. Güvenilir besinin elde edilmesine yönelik; besin
hammaddesinin hasattan tüketime dek olan üretim zincirinde ürüne çeşitli kaynaklardan
mikroorganizma kontaminasyonu söz konusudur. Mikroorganizmalar uygun ortamlarda hızla
üreyerek üründe istenmeyen değişikliklere yol açabilmektedir. Küresel bir krize dönüşen
Covid-19 salgın hastalığı ile mücadele etme ve kamu sağlığının korunması amacıyla, tüm
dünyada olduğu gibi, ülkemizde de birtakım önlemler alınmıştır. Görsel/yazılı basında ve
farklı yayın organlarında yeni uygulamalarmış gibi lanse edilen Covid-19 tedbirleri, 2011
yılından bu yana ülkemizde gıda işletmelerinde uygulanması zorunlu olan “Gıda Hijyen
Yönetmeliği” şartlarıdır. Koronavirus ile mücadele kapsamında getirilen tüm zorunluluklar,
uygulanmakta olan genel ve özel hijyen esasları (Gıda Hijyen Yönetmeliği) temeline
dayanmaktadır. Tüm iş yerlerinde alınması gereken önlemleri kapsayan “Covid-19 Salgın
Yönetimi ve Çalışma Rehberi” yayınlanmış, bu doğrultuda tüm kamu ve özel sektör
kuruluşları yeni normalleşme sürecine ilişkin tedbirler almaya başlamıştır.
Anahtar Kelimeler: Covid-19, Gıda Güvenliği, Gıda Hijyeni
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HYGIENE AND OFFICIAL CONTROL IN MASS CONSUMER BUSINESSES

ABSTRACT
Safe (healthy) food is defined as an intact nutrient that has not lost its nutritional value and is
physically, chemically and microbiologically clean. In our country, the Veterinary Services,
Plant Health, Food and Feed Law No. 5996 is applied to ensure the control of reliable food
supply. Conditions for the general and special hygiene principles of food businesses, the
"Food Hygiene Regulation" prepared in 2011 in parallel with the relevant articles of the law
and the Regulation of the European Parliament and the Council on the Hygiene of Food No.
852/2004/EC, and the Animal Health Regulations stating the special hygiene requirements
that must be followed in addition to the rules of this regulation. It is specified in the
Regulation on Special Hygiene Rules for Food. Promoting, supplying and consuming safe
food forms the basis of healthy food consumption. To obtain reliable food in the production
chain of the food raw material from harvest to consumption, there is microorganism
contamination from various sources to the product. Microorganisms can grow rapidly in
suitable environments and cause undesirable changes in the product. In order to combat the
Covid-19 epidemic, which has turned into a global crisis, and to protect public health, some
measures have been taken in our country as well as in the rest of the world. The Covid-19
measures, which are introduced as new applications in the visual/printed media and in
different media, are the conditions of the "Food Hygiene Regulation", which has been
mandatory to be implemented in food businesses in our country since 2011. All obligations
brought within the scope of combating the coronavirus are based on the applied general and
special hygiene principles (Food Hygiene Regulation). The "Covid-19 Epidemic Management
and Working Guide", which covers the measures to be taken in all workplaces, has been
published, and in this direction, all public and private sector organizations have started to take
measures regarding the new normalization process.
Key Words: Covid-19, Food Safety, Food Hygiene

1.Giriş
Toplu beslenme; kişilerin çağın gerektirdiği yaşam koşulları nedeniyle, ev dışında
başkaları tarafından belirlenen, organize edilen ve hazırlanan yiyecek-içecek hizmetlerinden
yararlanması ile ilgili tüm süreçleri inceleyen bilim dalıdır (Kutluay-Merdol ve ark., 2003;
Bilici, 2008). Toplu tüketim yerleri, belirli bir grubun beslenme ihtiyacını bir merkezden
planlayan, yöneten ve yiyecek-içecekleri tüketime hazır halde kişilere sunan kuruluşlardır.
İnsanların toplu olarak bir arada bulunduğu ve toplu olarak beslendiği yerler arasında
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hastaneler, okullar, üniversiteler, huzurevleri, hapishaneler, askeri kuruluşlar, oteller, işyerleri,
restoranlar, lokantalar ve fabrikalar sayılabilir. Toplu beslenme hizmeti veren bu kurumlar
hizmet sunduğu tüketici kitlesinin (öğrenciler, hastalar, işçiler vb.) özelliklerine uygun
kalitede hizmet vermekle yükümlüdür (Birer, 1985; Gülegül ve ark., 2003; Bilici, 2008; Artık
ve ark., 2013; Ceyhun-Sezgin ve Özkaya, 2014). Toplu beslenme hizmetleri; menülerin
planlanması, gerekli her türlü yiyecek ve içecek çeşidi, miktarı ve ilgili her türlü araç-gerecin
belirlenmesi, satın alınması, depolanması, hazırlanması, pişirilmesi, servisi, çöp ve atıkların
kaldırılması, bulaşıkların yıkanması, hijyen, sanitasyon ve iş güvenliğinin sağlanması,
personel yönetimi ve maliyet kontrolü konularını kapsayan hizmetler bütünüdür (Kızıltan,
1998). Günümüzde çalışan insan sayısının artması ve okul, şirket ve yiyecek-içecek hizmeti
veren firma sayısının yaygınlaşması gibi demografik etkenler toplu beslenme hizmetlerine
talebi arttırmıştır (Boyacıoğlu, 1996). Toplu beslenme hizmeti sağlayan mutfak işletmeciliği
birçok sistemi içine alan ve her aşamada kontrolü gerektiren bir süreçtir. Süreç sonunda elde
edilen ürün yemek gibi görünse de sistem ürün ile birlikte uygulama, hizmet, ekipman ve
eğitim gibi birçok önemli basamağı kapsamaktadır (Saylan, 1999). Toplu beslenmede hizmet
aşamalarında oluşabilecek herhangi bir aksaklık veya dikkatsizlik, ölümle sonuçlanabilecek
gıda zehirlenmelerine yol açabildiğinden işletmeler gerekli önlemleri almak zorundadır
(Ceyhun-Sezgin ve Artık, 2015).
2.Gıdaların Kontaminasyonu
Yüzeyden besine olan çapraz kontaminasyon çiğ besin, ekipman, evcil hayvanlar,
patojen taşıyıcılar, kesme tahtaları, bulaşık bezleri, besin tedarikçileriyle temas yoluyla yada
besin zincirinin farklı aşamalarında olmak üzere çok çeşitli yollarla ve çeşitli şekillerde
meydana gelebilmektedir (Pérez-Rodríguez ve ark., 2018). Çapraz kontaminasyon genellikle
kontamine olmamış besine bakteri veya virüs kontaminasyonu şeklinde ifade edilmesine
rağmen bunun yanı sıra besinde olması istenmeyen her türlü maddenin kontaminasyonu için
de kullanılabilen bir terimdir. Toplu beslenme sistemlerinde kontaminasyon, çevre kirliliği
sebebiyle hammadde kirliliğinden başlayarak; hammaddenin taşıma, depolama aşamalarında;
yıkama, dezenfeksiyon ve sterilizasyon gibi temizlik aşamalarında; ön ısıtma, pişirme ve
ısıtma aşamalarında; besinin ambalajlanması, paketlenmiş besin taşınması, depolanması ve
dağıtım gibi aşamalarda olmak üzere besin üretiminin her aşamasında meydana
gelebilmektedir (Nerín ve ark.,2016). Toplu beslenme hizmetinde kontaminasyona sebep
olabilecek tehlikeler; biyolojik, fiziksel ve kimyasal olmak üzere üç sınıfa ayrılmaktadır
(Pérez-Rodríguez ve ark. 2018).
Gıda endüstrisi, özellikle gıda zehirlenmesine neden olan bakteri kaynakları üzerinde
durmaktadır. Bunlar; insan/personel, çiğ gıda, böcek, kemirgen, hayvanlar ve kuşlar, çevre.
Mikroorganizmaların gıdaya bulaşmasında çalışanlar en büyük kaynaktır. İnsan; el, ağız,
burun ve bağırsaklarında zehirlenmeye neden olabilecek bakteriler barındırır. Deride ufak
yara ve çatlaklarda bir çok bakteri bulunabilir. Tuvalet sonrası iyi temizlenmemiş el, insan
saç, sakal ve giysileri de bakteri kaynağıdır. Gıdanın kendisi en önemli kontaminasyon
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kaynağıdır. Et, süt, balık, diğer su ürünleri ve yumurta gıda zehirlenmesine neden olan
bakterilerce enfekte edilebilir (Soyer, 2019). Gıdalarda bulunması istenmeyen toz, kemik
parçası, kıl, tüy, izmarit, böcek, cam gibi istenmeyen materyaller de fiziksel kontaminasyona
sebep olur (Üçüncü, 2010).
Temizlik işleminden sonra yeterli durulama işlemi yapılmazsa bu maddeler gıdalara
geçebilir. Bu amaçla, klorlu bileşikler, quaterner amonyum bileşikleri, fenol derivatları, alkol
ve biguanidinler gibi çeşitli dezenfektan maddeler gıda işletmelerinde kullanılmaktadır. Sonuç
olarak yapılan durulama işlemi yetersiz olduğu zaman temizlik ve dezenfektan maddelerin
etken maddeleri ürüne geçebilmektedir (Temiz, 1998).
3.İşleme
İşleme: Isıl işlem, tütsüleme, kürleme, olgunlaştırma, kurutma, marinasyon,
ekstraksiyon, ekstrüzyon ya da bunların bir veya bir kaçının birlikte uygulanmasını da
kapsayan ve başlangıçtaki ürünü temel olarak değiştiren herhangi bir işlemi olarak
tanımlanmıştır (Hijyen Y., 2011). Toplu beslenme hizmetlerinde yiyeceklerin hazırlanması ve
pişirilmesi; üretim aşaması olarak nitelendirilir. Bu aşamalarda personelden, hazırlama
sırasında kullanılan araç gereçlerden ve diğer ürünlerden, gıdalara bakteri geçişi söz
konusudur. Her bir yiyecek kendi grubuyla aynı birimde hazırlanmalıdır. Çiğ ve pişmiş
yiyeceklerin birbiri ile teması engellenmelidir. Pişirilmek üzere hazırlanan et, süt ve yumurta
içeren yiyecekler mutfak sıcaklığında bekletilmeden hemen pişirilmeli veya soğutucularda
muhafaza edilmelidir (Ciğerim ve Beyhan, 2002; Kutluay-Merdol ve ark., 2003; Bilici, 2008).
4.Resmi Kontrol
Ülkemizde, gıda ürünleri imalatında denetim için 1930 yılında 1580 sayılı “Belediye
Kanunu” çıkarılmış ve nüfusu 10.000’den fazla olan yerlerde belediyenin denetim yapmasına
hükmetmiştir. Yine 1930 yılında 1593 sayılı “Umumi Hıfzıssıhha Kanunu” ile gıda ürünleri
denetimi ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığı’na görev yüklemiştir. 1942 yılında “Gıda
Nizamnamesi”, 1952 yılında ise “Gıda Maddeleri Tüzüğü” (GMT) yürürlüğe konulmuştur
(Kayahan ve ark., 2004). 5996 sayılı Kanun kapsamındaki faaliyetlerin bu Kanun
hükümlerine uygunluğunun doğrulanması için, kontrol görevlilerinin, verilen yetki
çerçevesinde gerçekleştirdikleri izleme, gözetim, denetim, muayene, karantina, numune alma,
analiz ve benzeri kontrolleri ifade eder. Resmî kontroller, uygun sıklıkta, tarafsız, şeffaf ve
meslekî gizlilik ilkelerine uygun olarak risk esasına göre, ön bildirim gereken hâller dışında,
önceden haber verilmeksizin gerçekleştirilir. Bu kontroller, izleme, gözetim, doğrulama,
tetkik, denetim, numune alma ve analiz gibi uygulamaları da kapsar. Kontroller, Bakanlıkça
kontrol yetkisi verilen personel tarafından gerçekleştirilir (Gıda Yem Kanunu, 2010).
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5.Gıda İşletmecisinin Genel Sorumlulukları
Önceden kabul görmüş kurallar çerçevesinde yiyecek ve içecekleri sunmak ve
misafirlerinin psikolojik ve sosyolojik olarak rahat hissetmelerini sağlayabilecek bir atmosfer
ortamı oluşturmak yiyecek-içecek işletmelerinin temel görevleri (Ministry of Culture and
Tourism, 2009) olmakla birlikte; güvenli gıda hazırlamada bu işletmeler için önemli bir
gerekliliktir (Tutorials Point, 2016; Cousins ve ark., 2014). Gıda güvenilirliğinin
sağlanmasında sorumluluk öncelikle gıda işletmecisindedir. Gıda işletmecisi, kontrolü
altındaki üretim, işleme ve dağıtım aşamalarının tümünün Gıda Hijyen Yönetmeliğinde
belirtilen ilgili hijyen gerekliliklerinin sağlanmasından sorumludur. Soğukta muhafazası
gereken gıdaların soğukta saklanmasından, tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları/HACCP
ilkelerine dayanan prosedürlerin iyi hijyen uygulamaları ile birlikte uygulanmasından, gıdalar
için belirlenen mikrobiyolojik kriterlere uyum gıda işletmecisi sorumludur (Hijyen Y., 2011).
6.Gıda İşletmeleri İçin Genel Gereklilikler
Yiyecek-içecek işletmeleri; yatırım maliyetleri, kapasiteleri ve sahip oldukları teknik
olanaklara göre farklılık gösterseler de hizmet sunumlarında hijyen davranışı boyutunda aynı
kuralları sergilemek zorunda olan teknik birimlerdir. Çünkü hijyen, hizmet sektörleri için
oldukça büyük bir öneme sahiptir (Sökmen, 2003). Gıda işletmelerinin temiz, iyi durumda
olması, bakım ve onarımının düzenli olarak yapılması sağlanmalı, gıda işletmelerinin
yerleşimi, tasarımı, inşası, oturumu ve büyüklüğü; havadan kaynaklanan bulaşmayı
engelleyen veya en aza indiren ve tüm faaliyetlerin hijyenik olarak yapılmasına uygun ve
yeterli çalışma alanı olmalı, kir birikimi, toksik maddelerle temas, gıdanın içine parçacıkların
düşmesi ve yoğunlaşma veya yüzeyde istenmeyen küflerin oluşmasını engellemeli, bulaşmaya
karşı ve özellikle zararlı kontrolü dahil, iyi gıda hijyeni uygulamalarına izin vermelidir
(Hijyen Y., 2011).
Uygun ve yeterli doğal veya mekanik havalandırma düzenleri bulunmalı, bulaşık
alandan temiz alana mekanik hava akımı önlenmelidir. Personel tuvaleti, duş ve soyunma
odalarında yeterince doğal veya mekanik havalandırma sağlanmalı, gıda işletmelerinde yeterli
doğal ve/veya yapay aydınlatma olmalı, istenilen amaca uygun olarak drenaj sistemi
kurulmalıdır. Drenaj sistemi bulaşma riskini önleyecek şekilde tasarlanmalı ve inşa edilmeli
gerekli durumlarda, personel için yeterli kapasitede ve sayıda çalışma kıyafetlerinin hijyenik
tanzimine izin veren soyunma, giyinme bölüm ve imkânları ile yeterli sayıda duş
bulunmalıdır. Temizlik ve dezenfeksiyon maddeleri gıdanın muameleye tabi tutulduğu
alanlarda depolanmamalıdır (Hijyen Y., 2011).
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7. Gıdanın Hazırlandığı Odalar İçin Genel Gereklilikler
Toplu tüketim hizmeti sunan işletmelerin mutfak zemin yüzeyleri temizlik ve
dezenfeksiyona uygun, dayanıklı, düzgün, kaymayan, su geçirmez, emici olmayan,
yıkanabilir, toksik etkileri bulunmayan, su, yağ, asit, sıcaklık değişikliklerine dayanabilen,
birleşme yüzeylerinde kesinti, çatlak ve boşluklar bulunmayan özellikteki malzemeden
yapılmalıdır. Mutfak zemini her kirlenmede, yemek servisi sonrasında ve çalışma gününün
bitiminde temizlenmelidir ve her zaman temiz ve kuru olmalıdır (Forsythe ve Hayes, 1998;
Aktaş, 2001; Baripoğlu, 2001; Bilici 2008). Ayrıca gıda hijyen yönetmeliği ile toplu beslenme
işletmelerinde aşağıdaki maddeler zorunlu kılınmıştır (Hijyen Y., 2011).:
a) Zemin ve duvar yüzeylerinin sağlam, kolay temizlenebilir ve gerekli durumlarda
dezenfekte edilebilir ve duvarların işlemlere uygun bir yüksekliğe kadar pürüzsüz bir
yüzeye sahip olmalı, zemin yüzeylerinin, su geçirmez, emici olmayan, yıkanabilir ve
toksik olmayan maddelerden üretilmiş olması gerekir. Uygun durumlarda, zemin
yüzeyleri yeterli drenaja imkân sağlamalıdır.
b) Tavanlar veya tavan olmayan yerlerde çatının iç yüzeyinin ve çatıdaki veya tavandaki
yapı elemanlarının ve donanımların kir birikimini önleyecek, yoğunlaşmayı ve
istenmeyen küflerin gelişmesini, parçacıkların düşüşünü azaltacak biçimde olması
gerekir.
c) Pencereler ve diğer açıklıklar, kir birikimini önleyecek şekilde inşa edilmeli, dış
ortama açılanlara, gerekli durumlarda haşere ve kemirgenlerin girişini engelleyecek
temizleme maksadıyla rahatça çıkarılabilen ekipman takılmalıdır. Açık pencerelerin
bulaşmaya sebep olabileceği durumlarda, pencereler üretim esnasında kapatılmalı ve
sabitlenmelidir.
d) Kapıların temizlenebilir, gerekli durumlarda dezenfeksiyonu yapılabilir, pürüzsüz ve
emici olmayan malzemeden üretilmiş olması gerekir.
e) Ekipman yüzeyleri dahil gıda ile temas eden tüm yüzeylerin sağlam, kolay
temizlenebilir ve gerekli durumlarda dezenfekte edilebilir olması gerekir. Yüzeylerin
pürüzsüz, yıkanabilir, korozyona dayanıklı ve toksik olmayan maddelerden üretilmiş
olması gerekir.
Gerekli durumlarda çalışma alet ve ekipmanlarının temizliği, dezenfeksiyonu ve
depolanması için yeterli teçhizat ve mekân sağlanmalı, bu teçhizat ve mekânın, korozyona
dayanıklı malzemeden yapılmış olması, kolay temizlenebilen ve yeterli sıcak ve soğuk su
tedarikine sahip olması gerekir. Gıdanın yıkanması için yeterli donanım sağlanmalı, gıdanın
yıkanması için kullanılan lavabo veya benzeri teçhizatın yeterli sıcak ve/veya soğuk içilebilir
suya sahip olması, temiz tutulması ve gerekli durumlarda dezenfekte edilmesi gerekir (Hijyen
Y., 2011).
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8. Ekipman İle İlgili Gereklilikler
Mutfakta kullanılan araç-gereç tesisatlarının kolay temizlenebilir özellikte olması etkili
hijyen açısından önemlidir. Ayrıca araç ve gereçlerin imalatında kullanılan maddelerin
özellikle gıdalarla temas eden yüzeylerinin toksik olmayan maddelerden yapılmış olmasına
dikkat edilmelidir. Araç-gereçler ve çalışma yüzeyleri çiğ yiyeceklerin hazırlanması amacıyla
kullanıldıktan sonra mutlaka temizlenmeli ve pişmiş yiyeceklerle temas etmesine izin
verilmemelidir. Özellikle potansiyel riskli gıdalarla ile temas eden araçlar gün içerisinde
sürekli kullanılsa bile en fazla 4 saatte bir yıkanarak dezenfekte edilmeli ve kuruduktan sonra
tekrar monte edilerek kullanılmalıdır (Kızıltan, 1998; Kutluay-Merdol ve ark., 2003; Bilici,
2008). Gıda ile temas eden malzeme, alet ve ekipman etkili bir şekilde temizlenmeli,
dezenfekte edilmeli, bulaşma riskini en aza indirmeyi mümkün kılacak biçimde yapılmış ve
bu amaca uygun malzemeden üretilmiş olması, çalışır durumda bakımlı ve iyi şartlarda
tutulması gerekmektedir (Hijyen Y., 2011).
9. Personel Hijyeni
Toplu beslenme hizmeti veren işletmelerin mutfaklarında çalışan personelin hijyen
konusundaki bilgi, tutum ve davranışı gıda güvenliğini sağlamada diğer etkili faktörlerdendir.
Bir yiyecek-içecek hizmet biriminde üretilen gıdaların güvenilirliği, işletme personelinin
temizliğinden emin olmakla başlar (Bilici, 2008). Bununla birlikte; gıda kaynaklı hastalıkların
%20’si yiyecek-içecek işletmelerinde çalışan personelin hijyen konusunda yetersizliği ile
ilişkilendirilmektedir (Bilici, 2007). Başka bir araştırmada, yiyecek içecek işletmelerinde
çalışan personelin sıklıkla sergiledikleri hijyen hatalarını; gıdalara çıplak elle dokunma,
ellerin düzgün bir şekilde yıkanmaması, işleme veya hazırlama ekipmanlarının ya da mutfak
aletlerinin yetersiz düzeyde temizlenmesi ve gıdaların patojen (mikroorganizma) bulaşmış
kişi/kişiler tarafından hazırlanması ile ilişkilendirmektedir (Sharif ve ark., 2013). Bu nedenle
personelin hijyen kuralları hakkında bilinçlendirilmiş olması ve özellikle kuralara uygun ve
etkin el yıkama alışkanlıklarına sahip olması gereklidir. Ayrıca saç, bıyık, aksesuar gibi pek
çok dış faktörler yanında personelin nefesi, tükürüğü ve varsa yaralarının her biri
kontaminasyon kaynağını oluşturabildiğinden, bu faktörler göz ardı edilmemelidir (Hansen,
2001; Pragle ve ark., 2007). Gıdanın muameleye tabi tutulduğu alanda çalışan bütün
personelin, kişisel temizliğine azami özen göstermesi, temiz ve gerekli durumda uygun
koruyucu kıyafet giymesi gerekmektedir (Hijyen Y., 2011). Hijyen eğitimi almak bir
zorunluluktur (Hijyen Eğitim Y., 2013)
10. Gıda Üretiminde Haşerelerle Mücadele
Gıdalar ve gıda üretim alanları böcek, kemirgen, kuş diğer kontaminasyon kaynakları için
uygun ortamlardır. Haşerelere karşı etkili bir program; bu kontaminasyon kaynaklarının
karakteristik özelliklerini bilmek ve kontrol prosedürleri, güvenli ve etkili yok etme yolları
hakkında bilgi edinmekle hazırlanabilir. Belirlenen barınakların, çöplerin ve bozulmuş
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materyallerin uzaklaştırılmasıyla böcek ve kemirgenlerin yaşamları zorlaştırılmış olur. Kapalı
alanlar, raf ve platformların altları haşerelerin rahatlıkla yaşadıkları yerlerdir. Duvar dipleri ve
izolasyon bölgelerindeki aralıkların da kontrol edilmesi, mümkünse kapatılması gerekir
(Kayardı, 2007). Gıda Hijyen Yönetmeliği 11. Maddesi Ç bendinde: Haşere ve kemirgenlerin
girişini engelleyecek temizleme maksadıyla rahatça çıkarılabilen ekipman takılması, açık
pencerelerin bulaşmaya sebep olabileceği durumlarda, pencereler üretim esnasında
kapatılması gerektiği ifade edilmiştir (Hijyen Y., 2011).
11. Covid-19 Hastalığını Önlemeye Yönelik İşletmelerde Alınması Gereken Önlemler
Aralık 2019’un sonlarında, Çin’de, nedeni bilinmeyen çok sayıda pnömoni vakası
ortaya çıkmış ve bir ay içinde hızla yayılmıştır (Bin Salem ve ark., 2020). Daha sonra
hastalığın Vuhan’da bulunan Huanan Deniz Ürünleri pazarında ortaya çıktığı anlaşılmıştır
(Live ark., 2020). Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 12 Ocak 2020 de bu şikayetlerin sebebinin
yeni tip bir koronavirüs olduğunu açıklamıştır. DSÖ, bu salgının 30 Ocak 2020'de uluslararası
bir halk sağlığı durumu ilan etmiş ve 11 Şubat 2020’de bu yeni virüs SARS-CoV-2 olarak
isimlendirilmiştir (Çöl ve ark., 2020). 11 Mart 2020'de DSÖ tarafından salgın hastalık
(pandemi) olarak ilan edilmiştir (WHO, 2020a). 29/05/2020 tarihli ve 31139 sayılı Mükerrer
Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanlığı tarafından “Covid-19 Kapsamında Kamu Kurum ve
Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler” konulu 2020/8 sayılı genelge
yayınlanarak yürürlüğe girmiştir (Normalleşme Tedbirleri, 2020). Tarım ve Orman Bakanlığı,
gıda işletmelerine yönelik olarak Covid-19’a karşı alınması gereken tedbirler konusunda
afiş/broşür yayınlamış olup belirtilen uyarılar arasında; personelin sağlığına dikkat edilmesi,
çalışanların mutlaka maske kullanması, öksürüğü, ateşi, nefes darlığı olan personelin
çalıştırılmaması, işletmeye girebilecek kişi sayısının (personel, teslimat işçileri, müşteriler)
sınırlandırılması, işletmenin her bölümünde yeterli sayıda dezenfektan bulundurulması, yer
almıştır (Özçakmak ve Var, 2020).
11.1. Çapraz Bulaşı
Yeni koronavirüsün gıda veya su ile bulaşması mümkün görünmemektedir ve bu
durumla ilgili yeterli kanıt bulunmamaktadır. SARS ve MERS gibi daha önceki koronavirüs
salgınları ile ilgili kayıtlar, insanların gıda yoluyla koronavirüsle enfekte olmadığını
göstermektedir. Ancak yeni koronavirüs ile ilgili sınırlı sayıda çalışma, virüsün dışkıda
bulunabileceğini göstermiştir. Şu anda virüsün sindirim sisteminden geçtikten sonra insanları
hasta edip etmeyeceği bilinmemektedir. Koronavirüsün gıdalar ile bulaşmadığına inanılsa da
riskin azaltılması için gıda güvenliği uygulamalarına (İyi Tarım Uygulamaları, İyi Hijyen
Uygulamaları, İyi Üretim Uygulamaları vb.) her zamankinden daha fazla özen gösterilmelidir.
Gıdalara sadece sağlıklı iken temas edilmelidir. Öksüren, ateşi ve nefes darlığı olan, kusma,
ishal veya diğer hastalık belirtileri olan insanlar, işletmeden ve gıda üretim ortamlarından
uzak tutulmalıdır. CDC (Centers for Disease Control and Prevention; Hastalık Kontrol ve
Önleme Merkezi)’ye göre, alışverişte kullanılan para muhtemelen koronovirüsün birincil
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bulaşma kaynağı değildir. Virüsün muhtemel transferi kontamine bir yüzeye temas ve
sonrasında ağız, burun veya gözlere dokunulması ile gerçekleşmektedir. Tüketiciler ve
çalışanların, parayla temas ettikten sonra ellerini, ağzına, burnuna ve gözlerine
dokundurmadan ve yemek yemeden önce mutlaka su ve sabunla usulüne uygun olarak 20
saniye boyunca yıkamaları gerektiği bildirilmektedir (Preventing the spread of Covid-19,
2020). Yine eldivenin doğru kullanılmaması Covid-19 bulaşma riskini artırabileceğinden
çalışanlar kart, para veya fiş alırken teması önlemek için eldiven kullanmamalıdır. Ellerin
yıkanması veya el antiseptiği kullanılmasının yeterli olacağı bildirilmektedir (Çalışma
Rehberi, 2020). Literatürde SARS-CoV-2’nin çevresel numunelerde tespiti ve izolasyonu ile
ilgili bir bilgi bulunmamakla birlikte, Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Huanan
(Wuhan, Çin) deniz ürünleri marketinden toplanan 585 çevresel örnekten 33 tanesinde SARSCoV-2’nin bulunduğunu rapor etmiştir (El Zowalaty ve Järhult, 2020).
11.2. Gıda İşletmecisinin Sorumlulukları
Covid-19'un, enfekte bir kişinin saçtığı solunum damlacıkları ile temas edildiğinde
kolayca yayılabilmesi nedeni ile sosyal mesafe ve hijyen kuralına uymakla beraber yüz
maskesi kullanımı zorunlu hale gelmiştir. Kullanılacak maskenin teknik özellikleri “solunum
yoluyla bulaşabilecek mikroorganizmalara karşı korumaya uygun olmalıdır (Oğur ve ark.,
2020; WHO, 2020; CDC, 2020). Gıda güvenilirliğinin sağlanmasında sorumluluk, öncelikle
gıda işletmecisindedir. İşletme içerisinde sürdürülebilir iyi hijyen uygulamalarının
sağlanabilmesi için işletmelerin alt yapı ve donanımı çapraz bulaşmaları önleyecek şekilde
olmalıdır. Gıda işletmecisi, enfeksiyon bulaşma riskini azaltmaya yönelik önleyici tedbirler ve
uygulamalar (maske, mesafe, hijyen) ile hijyen gereklilikleri ve kontrolünü sağlamalıdır
(Shahbaz ve ark., 2020; CDC, 2020; WHO, 2020). Her işletme, Sağlık Bakanlığının “Covid19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen kurallara uygun olarak “İşletme İçi
Salgın Tedbir Planı” hazırlamakla yükümlüdür. Gıda işletmelerinde çalışan personelin Covid19 testinin pozitif çıkması veya belirtileri göstermesi halinde “Acil Eylem Planı”nı hayata
geçirecek bir “Kriz Yönetim Ekibi” oluşturulmalı ve gerekli prosedürler yerine getirilmelidir
(Çalışma Rehberi, 2020).
11.3. Misafir Kabulü
Personel, müşteri, misafir vb. giriş-çıkış yapan kişilerde hasta-belirtili-şüpheli
durumların varlığı ve acil hallerde ulaşacak veya yönlendirilecek kişi/kurumları, hastalık
belirtileri gösteren kişilere yaklaşım ve alınacak önlemleri kapsayan “İşletme İçi Salgın
Tedbir Planı” hazırlanması zorunlu kılınmıştır (Tarım Bakanlığı Covid-19 Tedbirleri, 2020;
Çalışma Rehberi, 2020). Tüketiciler tesise girişte termal kamera veya temassız ateş ölçümü
uygulamalı, 38 °C’den yüksek ateş ölçümlerinde, misafir işletmeye alınmayarak, tıbbi maske
ile sağlık kuruluşuna başvurması sağlanmalıdır. 02.03.2021 Tarihli İçişleri Bakanlığı
Genelgesi ile yeme, içme yerlerinde ‘’Hayat Eve Sığar’’ kodu uygulaması zorunlu hale
getirilmiştir. Böylelikle temaslı veya hasta kişilerin kalabalık ortamlara girmesi engellenerek
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hastalığın yayılmasını engellemek amaçlanmıştır. Tesis girişlerinde el antiseptiği
bulundurulur ve misafirlerin ellerini antiseptikle temizlemelerinden sonra girişleri sağlanır.
Maskesiz müşteri içeri alınmaz. Misafirin yanında yoksa verilmek üzere maske
bulundurulmalıdır, misafirlerin yeme-içme faaliyeti dışında ve masadan her kalktıklarında
maske takması sağlanmalıdır (Çalışma Rehberi, 2020).
11.4. Yemek Salonu ve Genel Kullanım Alanları
Tesisin tamamı sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenlenmeli, sıra
oluşabilecek kasa ve lavabo önlerinde sosyal mesafe işaretlemeleri yapılmalıdır. Yemek
servisi yapılan masalar arası mesafe en az 1,5 metre sandalyeler arası mesafe en az 60 cm
olmalıdır. Masalarda sadece karşılıklı oturma düzeni sağlanmalı masa yanlarına sandalye
konulmamalıdır. Eni 70 cm’den az olan masalarda çapraz oturma düzeni oluşturulmalıdır.
Yan yana oturma düzeni olan bar masalarında, sandalyeler arası mesafe en az 1 metre olmalı,
bu bölümde çalışan personel maske ve yüz siperliği kullanmalıdır. Her masada el antiseptiği
ve dezenfektan bulundurulmalıdır (Çalışma Rehberi, 2020).
Yemek masaları, sandalyeler, peçetelik ve baharatlıklar her müşterinin kullanımından
sonra dezenfekte edilmeli, mümkünse tek kullanımlık malzemeler kullanılmalıdır. Otomatik
olmayan kapı kolları sık sık dezenfekte edilmelidir (Çalışma Rehberi, 2020).
11.5 Personel
Koronavirus pandemisi ile mücadelede, tüketime sunulan gıda maddelerinin tekniğine
ve hijyenik koşullara uygun şekilde üretilmesinde, dağıtımında, muhafazasında ve
tedarikinde, personel hijyen uygulamaları hayati önem arz etmektedir. Koronavirus, insandan
insana damlacık veya temas yolu ile bulaştığı için, el hijyeni bir kere daha önem kazanmıştır.
Çalışan bütün personelin ellerini sık sık su ve sabunla en az 20 saniye ovarak iyice
yıkamasının sağlanması, mutlaka maske kullanılmasının sağlanması, çalışanlardan herhangi
birinin Covid-19 belirtilerinden birini göstermesi durumunda çalıştırılmaması ve filyasyon
takibinin yapılması gerekmektedir (Zuber ve Brüssow, 2020; Gıda Yem Kanunu, 2010;
CCDC, 2020; WHO, 2020, Aboubakr ve ark., 2020). Personelinde girişte HES kodu
sorgulaması, ateş ölçümü yapılmalı, dezenfektan kullanması sağlanmalıdır. Personel düzenli
olarak sağlık kontrolü yapılmalı, Covid-19 hastalığı ve hijyen konusunda düzenli eğitim
verilmelidir. Personele el antiseptiği, tıbbi maske, siperlik temin edilmeli, personel
kıyafetlerinin günlük temizliği sağlanmalıdır. Personelin ortak yeme içme alanları, lavabo,
duş ve soyunma odaları sosyal mesafe kurallarına uygun işaretleme ve düzenleme
yapılmalıdır. Personelin hastalık belirtileri göstermesi halinde tıbbi maske kullanarak en yakın
sağlık kuruluşuna sevki sağlanmalıdır (Çalışma Rehberi, 2020).
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11.6. Mutfak Pişirme ve Servis Alanları
FDA (U.S. Food and Drug Administration: Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi) tarafından
27 Şubat 2020’de yayımlanan bildiride, COVID-19’un gıda veya gıda ambalajı yoluyla
bulaşabileceğini gösteren bir bilgiye sahip olunmadığı, ancak yiyecekleri tutarken ve
hazırlarken, el ve yüzeylerin sıklıkla yıkanması, çiğ etlerin diğer gıdalardan ayrı tutulması,
yiyeceklerin doğru sıcaklıkta pişirilmesi ve hızlıca soğutulması gibi iyi hijyen uygulamaların
sağlanmasının bütün bulaşmalar için daima önemli olduğunu belirtilmiştir (FDA, 2020a).
DSÖ tarafından yayımlanan rapora göre şimdiye kadar SARS-CoV-2 virüsünün gıdalar ile
bulaştığına dair bir bilgi olmadığı, SARS-CoV ve MERS-CoV gibi daha önceki koronavirüs
salgınlarındaki tecrübeler, gıda tüketimi ile bulaşma olmadığını, ancak bu virüslerin
hayvansal kaynaklı çiğ gıdalarda bulunması konusunda şüpheler olduğu belirtilmiştir (WHO,
2020c). Koronavirus salgını ile mücadelede, gıda işlemleri sırasında temas noktalarının
periyodik temizlik ve dezenfeksiyonuna her zamankinden daha fazla dikkat etmek
gerekmektedir (WHO, 2020). Gıda üretim alanına girişte hijyen paspası, dezenfektan
bulundurulmalı, mutfak ve pişirme alanlarına görevli olmayan personel girmemelidir. Bütün
gıdalar kapalı dolapta üzeri kapalı şekilde muhafaza edilmelidir. Mutfakta bulunan tüm
yüzeyler ve kullanılan alet ekipman düzenli olarak temizlenip dezenfeksiyonu sağlanmalıdır.
Servis malzemeler bulaşık makinesinde yıkanmalı, personel iş kıyafeti ile çalışmalıdır
(Çalışma Rehberi, 2020).
11.7. Lavabo ve Tuvaletler
Tuvalet giriş kapısı mümkünse otomatik giriş kapısı yapılmalı, bu imkan yoksa kapı
kolları sık sık dezenfekte edilmelidir. Tuvalet zemini, lavabo, musluk ve pisuvarlar sık sık
dezenfekte edilmelidir. Kağıt havlu ve sıvı sabun bulundurulmalıdır. Hepafilitreli el kurutma
cihazları dışında üflemeli el kurutma cihazları kullanılmamalıdır (Çalışma Rehberi, 2020).
11.8 Genel Temizlik ve Bakım
Tüm alanların temizliği yüzeyin niteliğine göre uygun ürünlerle düzenli olarak
temizlik ve dezenfeksiyonu yapılmalı, kapı kolları, tırabzanlar, asansörler, masa, sandalyeler,
menüler, baharatlıklar ve peçetelikler sık sık dezenfekte edilip temizlenmelidir. Havalandırma
ve klima sisteminin, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi gibi araç, gereç, malzeme ve
donanımın periyodik bakımları ve gerekli olanların sterilizasyonu sağlanmalıdır.
Havalandırma sistemi doğal hava sirkülasyonu sağlayacak şekilde düzenlenmeli, vantilatör
çalıştırılmamalıdır (Çalışma Rehberi, 2020).
11.9. Güvenli Su Temini
Virüslerin bir diğer bulaşma yolları fekal materyaldir. Covid-19’a neden olan virüs
bazı hastaların dışkılarında tespit edilmiştir. Ancak dışkıdaki virüs miktarı, dışkıda ne kadar
yaşayabildiği ve dışkıdaki virüsün bulaşıcı olup olmadığı bilinmemektedir. Şimdiye kadar

www.artuklukongresi.org

348

Mardin, TURKEY

7th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

Covid-19’un fekal-oral yolla bulaştığına dair bir delil yoktur (Sağdıç ve ark.,. 2020).
Dolayısıyla, Covid-19’a neden olan virüsün kanalizasyon sistemleri yoluyla bulaşma riskinin
gerçekleştiğine dair şimdiye kadar herhangi bir kanıta rastlanmadığı ve bunun ihtimalinin de
düşük olduğu düşünülmektedir (CDC, 2020b). SARS koronavirüsünün dışkı ile bulaşmasının
kanıtı, Hong Kong'da bulunan toplu konuttaki bir olayda ortaya çıkmıştır. Burada büyük bir
grup insan arızalı kanalizasyon sistemi nedeniyle, enfekte olmuştur. Ancak bu hastalarda
enfeksiyonun oral yolla mı yoksa aerosolların solunması yoluyla mı gerçekleştiği
bilinmemektedir (WHO ve FDA, 2008). Yapılan bir çalışmada SARS virüsünün
kanalizasyonda inaktif olmasına rağmen, RNA’sının 8 gün boyunca tespit edilebildiği
bildirilmiştir (Wang ve ark., 2005). Gıda Hijyen Yönetmeliği 16. Maddesi 1/a bendinde
gıdaya bulaşmayı önlemek üzere, her zaman kullanıma hazır ve yeterli miktarda içilebilir su
sağlanması gerektiği belirtilmiştir (Hayvansal Gıdalar Hijyen Y., 2011). DSÖ tarafından 3
Mart 2020’de “Koronavirus için Su, Sanitasyon, Hijyen ve Atık Yönetimi” konusunda
yayınlanan kılavuzda belirtilen hususların göz önünde bulundurularak işletmede kullanılan
suyun sağlıklı ve güvenilir olması sağlanmalıdır (WHO, 2020b). Bu kılavuzda özellikle
“Wash” (sık el yıkama ve uygun el hijyeni) uygulamalarının enfeksiyonu önlemede en etkili
yöntem olduğu vurgulanmış, su ve sanitasyon hizmetlerinin salgının önlenmesinde faydalı
olacağı belirtilmiştir (Özçakmak ve Var, 2020).
11.10. Atık Yönetimi Atık Yönetimi
Drenaj sistemi, bulaşma riskini önleyecek şekilde oluşturulmalı, dışkı ile çevre
kirlenmesinin önlenmesi için standart önlemler alınmalı, yeterli sayı ve boyutta drenaj kanalı
bulundurulmalı, atık su kanalları zararlı girişine, koku yayılmasına ve atıkların kanaldan geri
dönüşüne karşı güvenilir, temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir olmalıdır. Çapraz
bulaşmalara sebebiyet vermemesi açısından atıkların faaliyet alanından uzaklaştırılması
önemlidir. Atıkların gıda maddelerinin bulunduğu mekânlardan yığılma olmaksızın
uzaklaştırılması, üzerleri örtülebilen kaplar içinde toplanması, ağzı açık şekilde bırakılmaması
vardiya sonlarında veya işyeri mesaisi bitiminde atık kapların boşaltılması ve temizlenmesi,
atıklar uzaklaştırılırken, gıda maddelerinin sevkiyatının yapılmaması, atık depoları, periyodik
olarak temizlik ve dezenfeksiyona tabii tutulması rutin uygulanması gereken işlemlerdir.
Koronavirus pandemisinde atık yönetimi (tıbbi, evsel, diğerleri) sağlık ve çevre üzerindeki
olası ikincil etkileri en aza indirgemek için önemlidir. Böyle bir salgın sırasında, maskeler,
eldivenler, diğer koruyucu ekipmanlar tehlikeli atık oluşturabilmektedir. Kontamine maskeler,
eldivenler, kullanılmış veya süresi dolmuş ilaçlar ve diğer maddeler gibi tıbbi atıklar
işletmenin çöpüyle kolayca karışabilir. Bu nedenle tüm bunlar tehlikeli atık gibi işlem görmeli
ve ayrı olarak atılmalıdır. Bu atıklar, diğer atıklardan ayrı olarak ve belediye veya atık
yönetimi uzman operatörleri tarafından toplanması sağlanmalıdır. Atık prosedürünü
uygulayan personelin kişisel koruyucu ve ekipmanları olmalı, kaplarla veya torbalarla
doğrudan temastan kaçınmalı, sık sık ellerin yıkanması konusunda uyarılarda bulunulmalıdır
(Çalışma Rehberi, 2020; WHO, 2020b; Malzeme Atık Genelgesi, 2020).
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12. Sonuç
Gıda kaynaklı hastalıkların %20 sinin enfekte personelle yayılması ve Covid-19
hastalığının semptom göstermeyen kişilerle de bulaşması göstermiştir ki: 06.05.1930 Tarih ve
1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununda, 11.10.2011 Tarih ve 663 sayılı KHK ile yapılan
değişiklikle gıda işletmelerinde çalışanların sıhhi rapor yani portör muayenesi yaptırma
zorunluluğu kaldırılmış olması gıda güvenliği ve insan sağlığı açısından risk oluşturmaktadır.
Hijyen eğitimi, portör muayenesi yerine geçebilecek bir uygulama olmak yerine portör
muayenesine ek bir tedbir olarak uygulanması gerektiği değerlendirilmektedir. Ayrıca Hijyen
Eğitim Yönetmeliği 6. Madde 8. Fıkrasında belirtilen en az 8 saat ve tek seferlik uygulanan
eğitim yerine, düzenli aralıklarla ve sürekli güncellenen dinamik eğitim modelinin
oluşturulması gerekmektedir. Ayrıca Covid-19 hastalığının havada bulunan aerosollerin
solunması ile bulaşması, yenilen ve içilen gıdalarla bulaştığına dair kesin kanıtın olmamasına
rağmen genel hijyen kurallarına hiç olmadığı kadar önem verilmesi hastalığın olumlu bir
etkisi olarak göze çarpmaktadır.
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ABSTRACT
Originated from urbanization, industrialization and rapid population in the last century, heavy
metal accumulation in the environment has seriously threatened agriculture. Heavy metals such
as cadmium (Cd), lead, mercury, and so on affect plant growth and development resulting in
crop loss. When used in small amounts, selenium (Se) protects plants from heavy metals by
means of a mechanism. Although this protective effect of Se has been investigated in point of
an antioxidant, more research is required for clarifying the molecular mechanism of this
protective effect.
This is the first transcriptomic study investigating the protective effect of Se in B. distachyon
under cadmium toxicity. Upon application of Cd and Se together, genes functioning in the
amino acid, sulfur and glutathione metabolisms were upregulated, and the ones in the calcium
and heavy metal transport pathways were downregulated. It is expected that the results of this
study provide valuable information for more comprehensive research about Cd toxicity and the
protective role of Se in plants.
Keywords: Brachypodium distachyon, selenium, cadmium toxicity, RNAseq, molecular
mechanism

EŞ ZAMANLI KADMİYUM (Cd) VE SELENYUM (Se) UYGULAMASININ
Brachypodium distachyon TRANSKRİPTOMUNDA MEYDANA GETİRDİĞİ
DEĞİŞİMLERİN RNA DİZİLEME YÖNTEMİYLE BELİRLENMESİ
ÖZET
Son yüzyılda kentleşme, sanayileşme ve dünya nüfusunun hızlı artışı nedeniyle cevrede ağır
metallerin birikmesi sonucunda tarımsal araziler ciddi tehlikelerle karşı karşıya kalmıştır.
Kadmiyum (Cd), kurşun, civa gibi ağır metaller bitki büyüme ve gelişimini etkileyerek tarımsal
ürün veriminde azalışa sebep olmaktadır. Selenyum (Se) bitkiye düşük konsantrasyonlarda
uygulandığında bitkiye zarar vermeden birçok ağır metale karşı bitkide koruyucu etki
göstermektedir. Selenyumun bir antioksidan olarak bitkilerdeki rolü araştırılmış olmasına
rağmen, koruyucu mekanizmanın açıklanması için daha fazla araştırmaya ihtiyaç
duyulmaktadır.
Bu çalışmayla Se’nin Cd toksisitesi altındaki B. distachyon bitkilerinde ortaya çıkardığı etki
transkriptom düzeyinde ilk kez incelenmiştir. Cd+Se uygulamasında sonucunda amino asit,
sülfür ve glutatyon metabolizmasında görevli genlerin ifade düzeyleri yükselirken ve ağır metal
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ve kalsiyum iletim yolaklarındaki genlerin ifade düzeyleri ise düşmüştür. Elde edilen verilerin,
Cd toksisitesi ve Se’nin koruyucu etkisi ile ilgili daha kapsamlı araştırmalar için temel veri
görevi görmesi beklenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Brachypodium distachyon, selenyum, kadmiyum toksisitesi, RNA
dizileme, moleküler mekanizma
GİRİŞ
Bu çalışmada özellikle endüstriyel faaliyetler sonucu sanayi bölgelerinin etrafındaki tarımsal
alanları tehdit eden ağır metallerden olan kadmiyuma (Cd) karşı selenyumun (Se) koruyucu
etkisinin moleküler mekanizması (transkriptom düzeyindeki değişiklikler) belirlenmiştir.
Çoğunlukla endüstriyel faaliyetler veya suni gübreleme sonucu doğaya salınan ağır metaller,
ağır metal kirliliği oluşturmaktadır. Yoğun gübreleme nedeniyle Cd gibi ağır metallerin
toprakta birikmesi Ülkemizde ve dünyada önemli bir toprak kirliliği sorunudur. Bu kirliliğin
var olduğu topraklarda yetişen bitkilerde aşırı ağır metal alımı sonucu, oksidatif stres
oluşmasından esansiyel elementlerin bağlanamamasına kadar verim ve kaliteyi etkileyen pek
çok hayati faaliyet etkilenmektedir.
Se az miktarda uygulandığında, bitkilerde stres koşullarına karşı koruma sağlamaktadır. Ağır
metal toksisitesine karşı koruyucu etkisi çeşitli araştırmalarla gösterilmesine rağmen
selenyumun koruyucu etkisinin moleküler mekanizmasının ne olduğu yeterli derecede
açıklanamamıştır (Feng vd. 2013). Ağır metal stresinin bitkilerdeki metabolik olayları nasıl
etkilediğini açıklığa kavuşturmak, Se uygulamasının koruyucu etki mekanizmasının moleküler
mekanizmasını anlamak, çevre sağlığı ve bitkisel üretimde gelecekte karşımıza çıkabilecek
sorunlara karşı önlem alabilmemiz açısından oldukça önemlidir.
Selenyum insanlar ve hayvanlar için esansiyel bir element olmakla birlikte bitkiler için normal
şartlarda esansiyel bir element değildir ve bitkilerde insan ve hayvanlara yetecek kadar
bulunmaz. Bunun en temel sebebi selenyumun yeterli miktarda bulunmamasıdır. Yapılan
deneyler ağır metal stresi altındaki bitkilere az miktarda selenyum verildiğinde stres etkilerinin
büyük ölçüde azaldığını göstermiştir (Filek vd. 2008; Pedrero vd. 2008). Fakat bitkiye
selenyum uygulanmasının etkilerinin uzun vadeli olarak tahmin edilememesi, yaygın kullanıma
geçilmesini engellemektedir. Bu çalışmadan elde edilen veriler selenyumun bitkilerde ağır
metallere karşı koruyucu etkisinin moleküler düzeyde aydınlatılması ve selenyum
uygulamasıyla oluşabilecek sonuçların ortaya konulması açısından önemlidir.
B. distachyon başlıca tahıl çeşitleri olan buğday, arpa, yulaf, mısır, pirinç ve sorgum ile aynı
familyada (Gramineae) yer almaktadır. Otsu bitkiler ve tahıllara yönelik fonksiyonel genomik
araştırmaları için kendisini seçkin bir model organizma yapacak çok sayıda özelliğe sahiptir.
Bunlar; küçük bir genom içermesi (~270 Mbp), fiziksel olarak küçük olması, kendine
döllenebilmesi, kısa yaşam döngüsü, basit büyüme gereksinimleri ve etkili transformasyon
sistemi olmasıdır. B. distachyon’ un genomu (diploid inbred hat Bd21) dizilenmiş ve
paylaşılmıştır. Bu çalışmayla, endüstriyel faaliyetler ve gübreleme sonucu karşımıza en çok
çıkan elementlerden biri olan kadmiyumun bitkideki toksisitesine karşı selenyumun koruyucu
etkisi B. distachyon’da transkript düzeyinde incelenmiştir.
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MATERYAL ve YÖNTEM
Bitki Materyali
B. distachyon, Poaceae familyasından, genom dizilenmesi bitirilmiş ve buğdaygiller familyası
için model bir bitkidir. B. distachyon (Bd-21) tohumları, Katowice Silesia Üniversitesi’nden
temin edilmiştir.
Bitki Büyüme Koşulları
Bitkiler torf + perlit içeren kaplara ekilmiş ve vernelizasyon için 4 °C’ de 3 gün çimlenmeye
bırakılmıştır. Çimlenmeden sonra fideler 22 ± 2 ° C, %70 nem 16 saat aydınlık, 8 saat karanlık
fotoperiyoda ayarlanan büyütme kabini içerisinde 45 gün büyütülmüşlerdir. 45 gün sonunda
filizler kesilerek, aynı gruptan olanlar birbiriyle karıştırılmıştır (Liu vd. 2007).
Deneme Deseni ve Cd-Se Uygulamaları
B. distachyon bitkileri 12x12x12 cm2 büyüklükteki potlarda büyütülmüştür. Bitkilere 24 saat
toksik miktarda (500 µM) Cd ve aynı ortama koruyucu olarak 10 µM Se verilmiştir. Kadmiyum
ve/veya selenyum içermeyen ortamlarda ise bitkiler kontrol olarak yetiştirilmiştir. Bitkiler üç
tekerrürlü olarak ve her tekerrürde 10 bitki olacak şekilde büyütülmüştür.
Total RNA Ekstraksiyonu
Stres uygulaması sonrasında bitkiler Qiagen RNeasy Bitki Mini Kit kullanılarak RNA izole
edilmiştir. 100 mg bitki doku örnekleri sıvı azot içerisinde havan ve havaneli yardımıyla beyaz
renkli bir toz haline gelinceye kadar öğütülmüştür. Ardından örnekler 1.5 ml’lik Eppendorf
tüplere aktarılmış ve her 100 mg örnek üzerine 1 ml Buffer A eklenerek homojen hale
getirildikten sonra total RNA örnekleri “Qiagen RNeasy column” kullanılarak izole
edilmişlerdir.
Spektrofotometrik Ölçümler ile RNA Kalite Kontrolü
Flourometre yardımıyla 260 nm absorbansta RNA’nın konsantrasyonu ve okunan örneklerdeki
A260/A280 oranları yardımıyla da RNA içerisinde herhangi bir bulaşıklık olup olmadığı
kontrol edilmiştir. A260/A230 oranının 2.0–2.2 ve A260/A280 oranının 1.8–2.1 arasında
olması, saf RNA izole edildiği anlamına gelmektedir. Örneklerin tamamında A260/A280 oranı
2’nin üzerinde bulunmuştur. RNAseq için gönderilecek RNA örneklerinin kalitesini belirlemek
için örnekler jel elektroforezi yardımıyla analiz edilmişlerdir. Kalite analizini geçen her örnek
için 2 µg total RNA dizilemeye gönderilmiştir.
RNA-seq Analizi
Cd toksitesine maruz bırakılmış B. distachyon bitkilerinde selenyumun moleküler düzeyde
koruyucu etkisini araştırmak için bitkinin bütün transkriptom datası yeni nesil bir dizileme
teknolojisi olan RNA-seq ile analiz edilmiştir.
Analizler 2 tekerrürlü olarak yapılmıştır. Belirtilen örneklerin transkriptom data okumaları BM
Labosis (Ankara)’dan hizmet alımı şeklinde gerçekleştirilmiştir. Bu analizlerde HiSeq 2000
System (Illumina) cihazı kullanılarak “TruSeq Rapid SBS Kit paired-end sequencing “kiti ile
100bp iki uçtan kısa okumalar yapılmıştır. Üretilen ham veri data kalite skorlarına göre
filtrelenmiştir. FastQC- ham datanın kalite kontrolü bu yazılım ile gerçekleştirilmiştir (Andrews
2010). Bu çerçevede şu belirtilen parametreler incelenmiştir: Temel istatistikler, baz başına dizi
kalitesi, baz başına kalite skoru, baz başına dizi içeriği, baz başına GC içeriği, dizi uzunluğu
dağılımı, dizi duplikasyon seviyeleri, aşırı anlatılan diziler, kmer içeriğidir. Okumalardaki
adaptör/barkod sekansları temizlenmiştir. Kalite kontrolünden geçmiş RNA-seq okumaları

www.artuklukongresi.org

355

Mardin, TURKEY

7th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

SOAPdenovo-Trans yazılımı kullanılarak birleştirilmiş ve Phytozome 9.0 B. distachyon
referans genomuna (Bdistachyon_192_hardmasked.fa.gz) Bowtie v2.2.131. yazılımı
kullanılarak haritalanmıştır. Kontrol ve muamele örneklerindeki ekspresyon düzeylerindeki
değişimler DESeq2 ve edgeR yazılımları kullanılarak analiz edilmiştir. Özellikle bu aşamada
çok farklı anlatım düzeyine sahip (differentially express genes) olan artan (up- regulated) ve
azalan (down-regulated) genler FC (fold change) x≤-2 ve x≥2 eşik değerine göre belirlenmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ
B. distachyon özellikle tahılları konu alan moleküler genetik çalışmalarda sıklıkla kullanılan
model organizmadır. B. distachyon genomunun sekanslanması ve referans genom oluşturulması
2010 yılının başlarında tamamlanmıştır. B. distachyon diploid 5 kromozoma sahiptir ve 272
Mb büyüklüğündeki genomu diğer buğdaygillere kıyasla oldukça küçüktür. Yapılan çalışmalar
B. distachyon genomuna ait 31 377 adet protein kodlayan gen bölgesinin mevcudiyetini ortaya
koymuştur.
Bu çalışma kapsamında, Cd ve Se uygulanmış B. distachyon fideleri kontrol grubundaki
transkriptomları global düzeyde karşılaştırılmak üzere NGS yöntemi ile sekanslanmıştır ve
Cd+Se’nin B. distachyon üzerindeki etkilerinin transkriptomik olarak gösterildiği ilk
çalışmadır.

Şekil 1. Cd ve Se uygulamalarının kontrole göre ifade değişimi

Literatürde bu konu ile ilgili herhangi bir transkriptomik çalışma mevcut olmamakla birlikte,
Chen vd. (2018) ve Cheng vd. (2018) tarafından Cd stresi ve ozmotik stresin B. distachyon
üzerindeki etkilerini gösteren proteomik yayınlar mevcuttur. Cheng vd. (2018) yaptığı MALDITOF/TOF-MS analizlerinde ozmotik stres ve Cd stresleri altında kontrole kıyasla 89 farklı
proteinin üretildiği ortaya konulmuştur. Bu proteinler metabolik değişimleri sinerjik tepki ve
savunma mekanizmalarını göstermektedir. Chen vd. (2018) ise Cd ve ozmotik stresler altında
106 farklı protein üretildiğini ve bunların temelde enerji mekanizması, detosifikasyon, stres
savunması ve protein metabolizması ile ilgili proteinler olduklarını ortaya koymuşlardır.
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Tablo 1. Cd+Se uygulaması ile ifade düzeyleri istatistiksel olarak en çok değişen genler
İfadesi Değişen Gen (Cd +Se)
CWF19-like 2, cell cycle control, putative, expressed [Brachypodium distachyon (stiff brome)]
mitochondrial carrier protein, putative, expressed [Brachypodium distachyon (stiff brome)]
ATCPSF30/CPSF30 [Brachypodium distachyon (stiff brome)]
sulfite reductase (NADPH) flavoprotein alpha-component [Brachypodium distachyon (stiff brome)]
sulfite reductase (ferredoxin) [Brachypodium distachyon (stiff brome)]
O-acetylserine sulfhydrylase/homocysteine synthase [Brachypodium distachyon (stiff brome)]
serine hydroxymethyltransferase [Brachypodium distachyon (stiff brome)]
glycine/serine hydroxymethyltransferase [Brachypodium distachyon (stiff brome)]
cysteine synthase A [Brachypodium distachyon (stiff brome)]
glutathione S-transferase [Brachypodium distachyon (stiff brome)]
glutathione synthetase, chloroplastic-like isoform X1 [Brachypodium distachyon (stiff brome)]
serine hydroxymethyltransferase 4-like [Brachypodium distachyon (stiff brome)]
transcription factor BTF3 [Brachypodium distachyon (stiff brome)]
indole-3-glycerol phosphate lyase [Brachypodium distachyon (stiff brome)]
tryptophan synthase alpha chain[Brachypodium distachyon (stiff brome)]
metal transporter Nramp6 [Brachypodium distachyon (stiff brome)]
metal cation transporter [Brachypodium distachyon (stiff brome)]
heavy metal-associated domain containing gene [Brachypodium distachyon (stiff brome)]
PREDICTED: probable calcium-binding protein [Brachypodium distachyon (stiff brome)]
Calcium-dependent lipid-binding protein [Brachypodium distachyon (stiff brome)]
Calreticulin 2, calcium-binding protein [Brachypodium distachyon (stiff brome)]
Calcium-binding site [Brachypodium distachyon (stiff brome)]
Calreticulin 2, calcium-binding protein [Brachypodium distachyon (stiff brome)]
calcium-transporting ATPase 12, plasma membrane-type [Brachypodium distachyon (stiff brome)]

Log2Fold değişimi
7.3
6.4
5.1
3.1
2.6
2.1
3.4
3.7
2.2
2.4
3.8
3.7
5.4
4.6
2.8
-11.9
-10.7
-6.9
-5.3
-5.7
-5.1
-4.2
-4
-5.3

Cd+Se verilen bitkilerin DESeq2 analizinde tespit edilen 86 genden istatistiksel olarak 15
tanesinin ifadesi artarken, 9 adet genin ifadesinin düştüğü tespit edilmiştir (Tablo 1). Se+Cd
birlikte uygulamalarında metal katyon transport gen ailesine ait genlerin ifade değerleri yüksek
miktarda düşmüştür. Aynı durum CWF19-like 2 geni, mitokondriyal taşıma protein geni ve
ATCPSF30/CPSF30 geni içinde gözlemlenmiştir. Ayrıca Cd+Se uygulamasında amino asit
metabolizmasında görevli kimi genlerin ifade düzeyleri yükselirken, metal taşıma ve kalsiyum
iletim yolaklarındaki genlerin ifade düzeyleri çok düşmüştür. Bu durum Se uygulamalarının Cd
ifadesi ile değişim gösteren genlerde tersine bir gen ifadesi oluşturması noktasında önem arz
etmektedir. Bu gen/gen aileleri Cd toksisitesi ile mücadelede ele alınması gereken önemli
biyolojik markörler olma potansiyeline sahiptir.
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MARDİN-SURİYE SINIRINDA ASAYİŞ İHLALLERİ (1926-1930)
Dr. Öğr. Üyesi Ferit Yücebaş
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi/Edebiyat Fakültesi/Tarih Bölümü
ORCID: 0000-0002-4645-1734
ÖZET
Türkiye-Suriye sınırının muğlak yapısı, çetecilere faaliyetlerinde bir hareket serbestisi imkânı
tanıyordu. Her ne kadar 1921 yılında imzalanan Ankara Antlaşması ile sınır tespiti yapılmış
olsa da sınır hattında bulunan köylülerin arazilerinin bir kısmı karşı tarafta kalmıştı. Bu durum
Cumhuriyet Hükümetlerinin aldığı tedbirleri zaman zaman akim bırakmaktaydı. Şeyh Sait
İsyanı sonrasında Suriye’ye kaçan asiler Cumhuriyet aleyhine propaganda faaliyetlerine
başlamışlardı. Özellikle Hoybun Cemiyeti’nin provokasyonları sonucunda bazı çete elebaşları
Mardin’in Suriye sınırına yakın köy ve kasabalara saldırarak halkı Türkiye Cumhuriyeti
Devleti’ne karşı galeyana getirmekte ve bölge halkını isyana teşvik etmekteydi. Fakat bölge
halkının büyük bir çoğunluğu bu çetecilerin arkasından gitmemiş ve yaptıklarına destek
vermemiştir. Çeşitli baskılara maruz kalan köylüler gerektiği takdirde bu ayrılıkçı gruplara karşı
silahla cevap vereceklerini belirtmişlerdir. Bölge halkı Mardin vilayetine gönderdikleri
telgraflarda Cumhuriyet Hükümeti’nin her daim yanında olduklarını ve askeri birliklere her
türlü desteği vereceklerini dile getirmişlerdir. Ayrılıkçı Kürt-Ermeni Cemiyeti’nin desteğini
alan Haço ve Cemil Paşazadeler, Mardin’in sınıra yakın köylerine zaman zaman saldırmışlardır.
Bu ayrılıkçı gruplar Mardin’in Habap nahiyesine girmiş fakat askeri birliklerin geldiğini haber
alarak sınırın öte tarafına geçmişlerdi. Bunlar geri çekildiklerinde koyun sürülerini de
götürmeye çalışmışlardır. Çetecilerin baskı araçlarından biri de yayınladıkları beyannamelerdi.
Bu beyannamelerde Türkiye aleyhinde ifadelere yer verilmekteydi. Çete elebaşları ve aveneleri
Suriye’nin kontrolünü elinde bulunduran Fransız mandater yönetiminin etkili önlem almaması
sonucu rahat bir şekilde istediklerini yapma fırsatı bulmuşlardır. Zaman zaman önlem alma
gereği duyan Fransız mandater yönetiminin faaliyetleri Türk basınına da yansımıştır. Ancak bu
yönetimin izlediği ikiyüzlü politika, yaşanan olayların kısa sürede sonuçlanmasına engel
olmuştur. Türkiye, bu dönemde Ağrı ayaklanması ile uğraştığından bölge ile gerektiği gibi
ilgilenememişti. Fakat daha sonra alınan tedbirler ve bölge halkının desteği ile çetecileri
bertaraf etmiş ve güvenliği sağlamıştır. Böylece devam eden süreçte Mardin ve civarında
önemli bir hadise görülmemiştir.
Anahtar Kelimeler: Cumhuriyet Hükümetleri, Mardin, Ayrılıkçı Gruplar, Alınan Tedbirler.
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PUBLİC SECURİTY VİOLATİONS ON THE MARDİN-SYRİAN BORDER
(1926-1930)
ABSTRACT
The ambiguous structure of the Turkey-Syria border allowed the mercenaries freedom of action
in their activities. Although the border was determined with the Ankara Agreement signed in
1921, some of the lands of the villagers on the border line remained on the opposite side. This
situation made the measures taken by the Governments of the Republic time to time. The rebels
who fled to Syria after the Sheikh Said Rebellion started propaganda activities against the
Republic. Especially as a result of the provocations of the Hoybun Society, some gang
ringleaders attacked the villages and towns of Mardin close to the Syrian border, inciting the
people against the Republic of Turkey and encouraging the people of the region to revolt.
However, the majority of the people of the region did not follow these gangsters and did not
support their actions. Villagers, who were subjected to various pressures, stated that they would
respond with weapons against these separatist groups if necessary. In the telegrams they sent to
the Mardin province, the people of the region stated that they were always with the Government
of the Republic and would give all kinds of support to the military units. Having the support of
the separatist Kurdish-Armenian Society, Haço and Cemil Pashazades attacked the villages of
Mardin close to the border from time to time. These separatist groups entered the Habap subdistrict of Mardin, but upon hearing the arrival of the military units, they crossed the border.
When they withdrew, they tried to take away the flocks of sheep. One of the pressure tools of
the gangs was the declarations they published. These declarations contained statements against
Turkey. The gang ringleaders and avennes found the opportunity to do what they wanted
comfortably as a result of the French mandate administration, which was in control of Syria,
not taking effective measures. These measures were also reflected in the Turkish press from
time to time. However, the hypocritical policy followed by this administration prevented the
events from being concluded in a short time. Since Turkey was dealing with the Ağrı uprising
during this period, it could not deal with the region as it should. However, with the measures
taken later and the support of the people of the region, he eliminated the gangsters and ensured
security. Thus, in the ongoing process, no significant incidents were observed in and around
Mardin.
Keywords: Republican Governments, Mardin, Separatist Groups, Measures Taken.
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Giriş
Cumhuriyet’in ilk yıllarında ülke genelinde düzeni sağlama çabası içine girilmişti.
Osmanlı Devleti’nin yıkılmasından sonra başlatılan Milli Mücadele başarı ile neticelenmiş ve
Türkiye Cumhuriyeti Devleti resmen kurulmuştu. Yeni kurulan devletin asayiş ve emniyetini
güvence altına almak için sınır hatları üzerinde yaşanan olaylara ağırlık verilmiştir. Mardin,
Suriye sınırında bulunan bir şehir olması hasebiyle bilhassa Milli Mücadele Dönemi’nde
önemli hadiselere tanıklık etmişti. Nitekim Türkiye-Suriye sınırı eşkıya vakalarının sıklıkla
görüldüğü yerler arasında bulunmaktaydı. Bu dönemde Milli Mücadele’ye muhalif olan kesim
Suriye’ye iltica etmişti. Bunlar, fırsat buldukça Türkiye’nin sınır bölgesinde yaşayan halka
baskı yapmakta ve bölge insanını devlete karşı ayaklanmaya teşvik etmekteydi. Sınırın öte
tarafında bulunan kesim genel olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne muhalif gruplardan
oluşmaktaydı. Bu dönemde sınır hattı ayrılıkçı çete gruplarının yoğun olarak faaliyette
bulunduğu bir yerdi ve bundan dolayı Suriye sınırı da asayişsizliğin yuvası olarak
görülmekteydi. Daha sonra ayrıntılı bir şekilde değineceğimiz üzere Suriye, Fransız mandater
yönetimi altında bulunmaktaydı. Bundan dolayı sınırda yaşanan asayiş ihlallerinin çözümü
noktasında Fransız idaresi ile irtibata geçilmekteydi. İsmet İnönü’nün belirttiğine göre
“Suriye’deki manda idaresi, Suriye ile Türkiye arasında yakın ve dostça münasebete mani
olmak için bu kargaşalığa müsamaha göstermekteydi” (İnönü, 2009: 531). Türkiye-Suriye
sınırının tam olarak çözümlenememesi hem asayiş ihlallerine hem de kaçakçılığın bölgede
yaygın olarak görülmesine neden oluyordu.
Suriye’nin Fransız denetimine verilmesi İngiltere, Fransa ve Çarlık Rusya arasında
imzalanan 1916 tarihli Sykes-Picot-Sazanov Antlaşması ile gerçekleşmişti. Bu antlaşmalara
göre Suriye ve Lübnan’ın Fransız nüfus bölgeleri olmaları kararlaştırılmıştı. 1920’de yapılan
San-Remo Konferansı ile de bu bölgeler Fransız mandası olarak belirlenmişti. Bu durumu iki
yıl sonra Milletler Cemiyeti Meclisi de onaylamıştı. Bundan dolayı Suriye ile ilgili mevzular
Fransızlarla irtibata geçilerek çözümlenmekteydi. Türkiye ile Fransızlar arasında hem ikili
ilişkiler hem de sınırın güvenliği konularında birtakım anlaşmalar söz konusu idi. Fransızlar bir
yandan anlaşmalara muhalif davranışlar sergiliyor bir yandan da Türkiye ile mücadelelerini her
alanda sürdürmeye çalışıyorlardı. Fransızların amacı Suriye’yi muhafaza etmek ve Türkiye’nin
genişlemesi ihtimalini daima göz önünde tutmaktı (Öztürk, 2008: 22-23).
Asayiş İhlalleri ve Nedenleri
Şeyh Sait İsyanı’nın Doğu ve Güneydoğu’da etkili olduğu günlerde (Aydemir, 1999:
III, 210-213) Mardin vilayeti halkı, Cumhurbaşkanı ve Cumhuriyet Hükümeti’ne bağlılık ve iyi
niyet hislerini bildirmek amacıyla bir heyetin Ankara’ya gönderilmesine karar vermişti (31
Temmuz 1926) (BCA, 030.10/1.1.25). Hükümet, Şeyh Sait İsyanı’nın yayılmasını önlemek
amacıyla Mardin dâhil birçok yerde sıkıyönetim ilan etti (BCA, 030.18.1.1/12.76.17). Bölgenin
güvenliğini sağlama adına bu sıkıyönetimin süresi bir ay daha uzatıldı (BCA,
030.18.1.1/13.15.10). Şeyh Sait İsyanı’nın bastırılması amacıyla isyan bölgelerine yakın olan
Mardin’e askeri birliklerin demiryolu ile taşınması kararlaştırıldı ve bölgedeki aşiretlerin de
yardımı ile isyan bertaraf edildi (Yücebaş, 2019: 83).
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Şeyh Sait İsyanı’ndan sonra bölge halkını Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne karşı
ayaklandırmak isteyen kimseler de ortaya çıktı. İnönü’ye göre halkı isyana teşvik edenler genel
olarak hırsızlık ve çapulculuk faaliyetleriyle uğraşan eşkıya taifesiydi (İnönü, 2009: 526).
Bölgede kendi çıkarlarını devam ettirmek isteyen İngiltere ve Fransız mandater yönetimi de
ayrılıkçı Kürt ve Ermeni elebaşlarını desteklemekteydiler (Sarınay, 1998: 213).
Suriye sınırında asayiş ihlallerinin fazlaca yaşanmasının birçok nedeni vardı. Mesela
yolcuların pasaportsuz bir şekilde her iki tarafa da kolaylıkla geçmesi hem kaçakçılığı hem de
asayiş ihlallerini beraberinde getirmekteydi (BCA, 030.10/262.766.27). Bölgedeki gelişmeler
Umumi Müfettişler vasıtasıyla tespit edilmekte ve merkeze raporlar şeklinde sunulmaktaydı.
Bu dönemde Suriye sınırındaki aşiretlerin saldırı hazırlığı içinde olduğu, Birinci Umumi
Müfettişlik1 tarafından hazırlanan raporlarda dile getirilmişti (BCA, 030.10/112.758.6).
Nitekim bölgeyi sık sık ziyaret eden Birinci Umumi Müfettiş İbrahim Tali Bey, (Akşam, 26
Kanunisani/Ocak 1930), tarafından kaleme alınan 24 Haziran 1928 tarihli belgede, aşiretlerin
sınır hattında toplandıkları ve bir saldırı hazırlığında oldukları belirtilmiş ve Fransız idaresinin
dikkatinin çekilmesi Dışişleri Bakanlığı’ndan istenmişti (BCA, 030.10/112.758.6).
Mardin, Birinci Umumi Müfettişlik bölgesine dâhil olan şehirlerdendi. 1928-1948
yılları arasında fiili olarak faaliyette bulunan Birinci Umumi Müfettişlik bölgenin her işiyle
ilgilenmekteydi. Umumi Müfettişler, asayiş ile ilgili meseleleri raporlar hazırlayarak merkeze
bildirmekte ve bu raporlara göre çözümler üretilmeye çalışılmaktaydı (BCA, 030.18.1/1.27.70;
Yücebaş, 2021: 88).
Birinci Umumi Müfettiş İbrahim Tali Bey’in 2 Aralık 1929 tarihli raporunda, 22 Kasım
1929’da Derik’in Taşit Köyü’nden Pirini Köyü muhtarı Hacı Mehmet Veli’nin kardeşi ve bir
kısım adamlarının 500 ağnam (koyun) gasp ettikleri belirtilmekteydi. Bölgede devriye gezen
askeri birliklerin müdahale etmesiyle çalınan hayvanların tamamı kurtarılmış ve bu olaya
kalkışanların takip edildiği bilgisine yer verilmişti (BCA, 030.10/128.917.46).
İçişleri Bakanı Şükrü Kaya’nın 18-19 Nisan 1929 tarihli asayiş raporunda ise Suriye’den
gelen seksen kadar eşkıyanın Mardin’in Tilkitepe mevkii civarında iki köyü bastığı fakat
köylülerin karşılık vermesi üzerine kaçtıkları belirtilmişti (BCA, 030.10/127.914.1). Yine
Suriye tarafından gelen eşkıyaların, Nusaybin’e 1 kilometre mesafede otlatılan 300 koyunu
çaldığı fakat yapılan teşebbüslerle çalınan koyunların geri alındığı kayıtlara geçmişti (BCA,
030.10/127.914.4). Eşkıya saldırılarından dolayı zaman zaman memur kesiminden de şehit
edilenler oluyordu. Bu dönemde Mardin ve Urfa’da devlet çekirge mücadelesi ile
uğraşmaktaydı. Fakat mücadele malzemelerinin kamyonlarla nakli esnasında Mardin Çekirge
Mücadele Memuru Tevfik Efendi, eşkıyaların saldırısına uğramış ve şehit edilmişti (BCA,
030.18.1.1/20.47.3).
Mardin’in sınıra yakın bölgelerinde meydana gelen asayiş ihlallerinin Türkiye ile Fransa
arasında imzalanan anlaşma hükümleriyle uyuşmadığı Fransız makamlarına iletilerek bu
konuya dikkat çekilmeye çalışılmıştı. Bu hususta gerekli işlemlerin yapıldığı ve Suriye’de
hazırlanan eşkıya harekâtı hakkında bilgi edinildiği ilgili makamlara iletilmişti (BCA,
1
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030.10/219.480.36). Fransız makamlarının sınırdaki olaylara bakışı çelişkilerle doluydu.
Bölgede egemenliğini devam ettirmek isteyen Fransız yönetimi, eşkıya faaliyetlerini bazen
destekleme eğiliminde olmuş bazen de bunların faaliyetlerini önlemeye çalışmıştı.
İsmet İnönü’nün belirttiğine göre Fransız idaresi sınırda Türkiye düşmanlığı yaratmak
için yoğun bir çaba içerisindeydi (Öztürk, 2008: 26). Bundan dolayı Mardin’i Fransız nüfuzuna
karşı bir mücadele dayanağı olarak tutmanın oldukça önemli olduğuna vurgu yapmıştı.
Mardin’in her anlamda kalkındırılması ve mamur hale getirilmesi Fransız nüfuzunun sınır
hattındaki öneminin kırılması açısından oldukça önemli görülmekteydi (Öztürk, 2008: 29).
Suriye mandater yönetimi nezdinde yapılan teşebbüsler sürdürülmeye çalışılırken diğer
taraftan da sınır hattında bulunan çetelerin faaliyetleri devam etmekteydi. Bundan dolayı
Mardin’in sınıra yakın köylerine sık sık saldırılar gerçekleştirilmekteydi. Milliyet Gazetesi’nin
6 Ağustos 1930 tarihli sayısında, Haço adındaki bir çete elebaşının yandaşlarıyla birlikte sınırı
geçtiği, telgraf tellerini kestiği ve Aramad nahiyesine saldırdığı haberine yer verilmişti. Bu
çetecilere karşı yeterli miktarda askeri kuvvet gönderildi. Sınır hatlarında sistematik olarak
yapılan bu saldırılarla Türkiye’nin Ağrı ayaklanması akim bırakılmaya çalışılmaktaydı. Fakat
hem askeri birliklerin çalışmaları hem de bölge halkının kolluk kuvvetlerine yardım etmesiyle
yapılan saldırılar püskürtülmekteydi (Milliyet, 6 Ağustos 1930). Ulusal basın, bölgede yaşanan
gelişmelerle yakından ilgilenmekteydi. Bölge ile ilgili yapılan açıklama ve raporları kendi
sütunlarında haber yaparak gelişmelerden halkı haberdar etmeye çalışmaktaydılar. Yine bu
haberlerin birinde İbrahim Tali Bey’in bir beyanatı yayınlanmıştı. Bu beyanat, 10 Ağustos 1930
tarihli Milliyet Gazetesi’nde yer buldu. Gazetenin, “Şaki Haço Avenesi İle Suriye’ye Firar Etti”
başlıklı haberinde Mardin ve Siirt köylerini ayaklandırmak isteyen Haço’nun yaptığı
teşebbüsün akim kaldığı belirtilmekteydi. Siyasi emeller peşinde koşanlar Haço’yu kullanmak
istiyorlardı. Buna rağmen Cumhuriyet Hükümetleri, Suriye sınırında çete faaliyetlerine karşı
gerekli tedbirler almaya çalışmıştı. Bölge ile ilgili yapılan teftişlerde yöre halkının bu
çetecilerin faaliyetlerine destek vermediği ve bunların arkasından gitmediği gözlemlenmişti.
İbrahim Tali Bey’e göre halk huzurdan yanaydı ve bölgede bir an önce asayişin sağlanmasını
istiyordu. Bundan dolayı devletin aldığı tedbirleri yerinde bulmaktaydı. Tali Bey, bölge
halkının bu yönde karar almasında 1505 Numaralı Arazi Kanunu’nun da etkisinin olduğunu
söylemekteydi. Bu kanunla hükümet fakir köylüye karşı şefkat tarafını göstermekte ve bu da
halk tarafından takdirle karşılanmaktaydı. Bölge halkı hem Haço’ya karşı hem de diğer
çetecilere karşı yeri geldiğinde silahlı mukavemet de göstermişti. Böylece askeri birliklerin
yanında yer almışlardı. Bu noktada Mazıdağı köylüleri, Derikli İlyas’ın hareketini kınamış ve
silahlı olarak kendisini takip etmişlerdi. Köylüler, hükümetin her emrine amade olduklarını
kaymakamlık vasıtasıyla Mardin vilayetine arz etmişlerdi. İbrahim Tali Bey’e göre şimdiye
kadar meydana gelen hadiselerde sınırdan Türkiye tarafına geçen bu çetecilere halkın büyük bir
çoğunluğunun hissen ve ruhen iştiraki olmamıştı (Milliyet, 10 Ağustos 1930, 1).
Şeyh Sait İsyanı’ndan sonra Suriye’ye kaçan Haço, sınır köylerine saldırmak için sürekli
fırsat kollamaktaydı (Milliyet, 7 Ağustos 1930, 1). Sınır ihlalleri detaylı bir şekilde
araştırıldığında bölgede faaliyetlerini yürüten çetecilerin yabancı güçler tarafından
desteklendiği açıkça görülüyordu. Dolayısıyla dışarıdan bir el tarafından idare edildiğine şüphe
edilmeyen Haço’ya 60 kadar atlı iştirak etmişti (Milliyet, 14 Ağustos 1930). Diğer taraftan
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Mardin sınırına saldıranların önemli bir kısmının daha önce Türkiye’de çeşitli suçlardan
sabıkalı olan Ermeniler olduğu da tespit edilmişti (Cumhuriyet, 16 Ağustos 1930). Bunlar
vaktiyle Türkiye’de ikamet eden kimselerdi. Fakat yaralama, adam öldürme, hırsızlık ve yol
kesmek gibi suçlardan dolayı ülkeden kaçmışlardı (Milliyet, 22 Ağustos 1930). Bu zümre
Suriye’deki diğer ayrılıkçı gruplarla da birleşerek sınır hattındaki köyleri yağmalamak
istemişlerdi (Son Posta, 17 Ağustos 1930). Sınır hattında meydana gelen olaylar nedeniyle
Türkiye, Fransız mandater yönetiminden sınır bölgesine yerleşmiş olan 70.000 civarında
Ermeni’nin sınırdan uzaklaştırılmasını talep etmekteydi. Asayiş ihlallerinin artarak devam
etmesinden dolayı Türkiye ile Fransa arasında 22 Haziran 1929’da bir anlaşma imzalanmıştı.
Ayrıca Türkiye-Suriye sınır güvenliğinin sağlanması ve Nusaybin ötesinde trafiğin
devamlılığını sürdürmek için bir deklarasyon ve 29 Haziran 1929’da da sınırı geçecek göçebe
aşiretlerin denetlenmesine yönelik bir sınır rejimi oluşturan protokol imzalanmıştı. Türkiye,
esasen bu protokole dayanarak Suriyeli Ermenilerin Türk Hükümeti’ne karşı ayaklanma
hazırlığında olduklarını belirtmekte ve bunların sınır bölgesinden topluca uzaklaştırılmalarını
istemekteydi (Yamaç, 2018: 1162-1163).
Haço ile birlikte sınırı geçenler arasında Diyarbakır’dan kaçan Cemil Paşa’nın oğulları
da bulunmaktaydı. Haço’nun sınırı rahat bir şekilde geçmesinin nedeni sınır hattında bulunan
askeri birliklerin Barzan şeyhlerinin saldırısından sonra geri çekilmesine bağlanabilir. Bundan
dolayı Haço, sınırı geçerken hiçbir engelle karşılaşmamıştı (Milliyet, 10 Ağustos 1930, 6). Bu
çete elebaşı, kendi köyü olan Habap’ı (Cumhuriyet, 8 Ağustos, 1), işgal etmiş (Milliyet, 7
Ağustos 1930, 1) ve etrafındaki 16 köyü ele geçirerek halkı Cumhuriyet Türkiye’sine karşı
ayaklandırmaya çalışmıştı (Cumhuriyet, 10 Ağustos 1930). Haço’nun Habap’a saldırmasının
nedeni burada askeri bir kuvvetin bulunmamasıydı (Akşam, 22 Ağustos 1930, 1).
Bu dönemde halkı Cumhuriyet Türkiye’sine karşı ayaklandırmak için çeşitli yayınlar da
devreye sokulmuştu. Özellikle bazı yabancı gazetelerinin “Şark’ta katliam var” şeklinde
yaptıkları yayınlar ile Haço’nun yayınladığı beyanname arasında benzerlikler bulunmaktaydı
(Cumhuriyet, 8 Ağustos 1930). Yabancı gazetelerindeki yayınlar Beyrut Ermeni-Kürt
bürosundan verilmekteydi. Bunun için Marsilya’daki Taşnak Cemiyeti merkezi Kahire şubesi
vasıtasıyla Beyrut’a ödenek göndermekteydi (Cumhuriyet, 10 Ağustos 1930).
Haço, aynı zamanda ayrılıkçı Kürt-Ermeni Cemiyeti’nin direktifleri ile hareket
etmekteydi (Cumhuriyet, 10 Ağustos 1930, 1). Mardin ve Siirt köylerini kendisine iltihak için
teşvik yöntemine başvurarak zor kullanmaya çalışmıştı. Başvurduğu yöntemler arasında
beyannameler dağıtmak da vardı. Bu beyannameler vasıtasıyla bölge halkını kendi hareketine
katılmaya davet etmekteydi (Milliyet, 10 Ağustos 1930, 6). Bu beyannamelerde daha önce de
ifade ettiğimiz gibi “Şark’ta kardeşlerinin katledildiği” şeklinde propaganda yöntemine
başvurmuştu. Hem yabancı güçlerin yayınladıkları beyannameler, “Şark’ta katliam var”, hem
de Haço’nun beyannamesi, “Şark’ta kardeşlerinin katledildiği”, arasında ilişki olduğu apaçık
görülmekteydi (Cumhuriyet, 8 Ağustos). Ayrıca bu beyannamelerde “Türkleri kesin ve intikam
alın” (Milliyet, 7 Ağustos 1930) diye bilgilerin olduğu da dönemin kaynaklarında
belirtilmekteydi. Haço’nun tahrik ve tehditlerine boyun eğmeyen köylüler iç kesimlere doğru
çekilmeye başlamışlardı (Milliyet, 9 Ağustos 1930). Bazı köylüler ise Tali Bey’in belirttiğine
göre Haço’nun kendi topraklarını terk etmesini yoksa silaha başvurarak üzerine yürüyeceklerini
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söylemişlerdi. Bir taraftan halkın tepkisi ve diğer taraftan askeri birliklerin olay mahalline
yetişmek üzere olması Haço’nun çatışmaya girmeden Suriye tarafına geçmesine neden olmuştu
(Milliyet, 10 Ağustos 1930).
Suriye sınırında çete saldırıları beklenildiğinden gerekli tedbirler de alınmaktaydı.
Ermeni ve Suriye’deki ayrılıkçı Kürtlerin birleşmesiyle Joka Hoybun cemiyeti kurulmuştu
(Sarıkoyuncu Değerli, 2008: 122). Haço’nun Hoybun Cemiyeti ile yakından ilgisi
bulunmaktaydı (Son Posta, 10 Şubat 1936). Gazetelerde yer alan bilgilere göre Fransızların
Haço’nun sınırı geçme teşebbüsünde bulunmaması için Haço’yu tutukladığı belirtilmekteydi.
Diğer taraftan Haço’nun mecburi ikamet şartıyla Şam’a naklinin kararlaştırıldığı bilgisini de
vermekteydiler. İlaveten bu ve benzeri saldırıların tekrarlanmaması için gerekli tedbirlerin
alınmasına karar verildi (Cumhuriyet, 11 Ağustos 1930). Fakat belli bir süre sonra Halep
gazetelerinde yer alan haberlerde Türkiye sınırından uzaklaştırılan Haço ve yandaşları,
Bedirhaniler ve Cemil Paşazadelerin yeniden sınıra salıverildiğine değinilmişti (Vakit, 23
Ağustos 1930).
Vali Talat Bey, sınırın öte tarafındaki hazırlıklardan dolayı Fransız makamlarını
haberdar etmiş ve harekete iştirak edecek olan şahısların isimlerini vermişti. Bunun bir sonucu
olarak Deyrizor Fransız mevki kumandanlığı, Kamışlı’daki yetkililerle temasa geçmiş bu
harekete katılacak olanların sınırdan uzaklaştırılıp Deyrizor’a sevk edilmesi sağlanmıştı (Son
Posta, 17 Ağustos 1930). Yapılan çalışmalar neticesinde Mardin ve çevresinde sükûn tesis
edildi. Alınan bu tedbirler sayesinde Mardin ve civarında şayan-ı dikkat bir vakanın olmadığı
basına yansımıştı (Milliyet, 22 Ağustos 1930; Akşam, 22 Ağustos 1930). Bölgedeki halkın
bilgilendirilmesine de çalışılmıştı. Bu hususta Mardin Valisi bir beyanname yayınlayarak
Suriye’de bulunan eşkıyaların ülke aleyhindeki provokasyonlarına karşı halkın uyanık ve
dikkatli olmasını istemiştir (Milliyet, 13 Ağustos 1930). Bu dönemde Fransa ile Türkiye
arasındaki ilişkiler iyi düzeydeydi. Fakat buna rağmen Suriye’den Türkiye’ye kaçakçılık ve
asayiş ihlallerinin önüne geçmek tam olarak mümkün olmuyordu (İnönü, 2009: 531). Birçok
sorunun Türkiye-Suriye sınırının muğlak yapısından kaynaklandığı bilindiğinden sınırın kesin
tespitine çalışılmıştı. Sonuç olarak Cizre’den Nusaybin’e kadar olan sınır hattının kesin olarak
tespiti, uzun görüşmelerden sonra ancak 3 Şubat 1930’da “Türk-Fransız Dostluk, Uzlaşma ve
Hakem Antlaşması” ile mümkün olmuştu (Yamaç, 2018: 1163).
Mardin ve çevresinde yağmacılık yapan, halkın ve köylünün rahatını bozan şahıslardan
biri de Ali Ahmet İsmail idi. Bu şahsın kırk kadar adamı öldürülmüş, bir kaçı da sağ yakalanarak
Mardin’e getirilmişti. Bunlar arasında Metinanlı Mahmut Tahir, kardeşi Mehmet, Osman oğlu
Abdülaziz, Harapbaba Köyü’nden Davut, Şeyhu oğlu Çetto ve Çalılı Abdülkerim
bulunmaktaydı (Son Posta, 20 Mayıs 1931). Bölgede bu çetecilerle bağlantısı olanlar da tespit
edilmişti. Bunlardan biri Hoybun Cemiyeti’nin temsilcisi ve firari Haço’nun akrabası olup
Fransızlara casusluk eden Midyatlı Şerif Mahruz’du. Bölgede tekrar faaliyette bulunmaması
için buradan uzaklaştırıldı. Bu şahsın ailesiyle birlikte, Tekirdağ vilâyetinin Malkara kazasına
nakli ve iskânı kararlaştırıldı (BCA, 030.18.1.2/48.64.12).
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Türkiye-Irak ve Türkiye-Suriye Hudut Komisyonu Çalışmaları
Türkiye-Irak ve Türkiye-Suriye sınırının güvenliğini sağlamak amacıyla hudut
komisyonları oluşturulmuştu. 5 Haziran 1926 tarihli Irak Anlaşması gereğince senede iki defa
toplanan komisyon sekizinci toplantısını 15 Haziran 1930’da Mardin’de yapacaktı (Akşam, 18
Haziran 1930). Türkiye-Irak daimi Hudut Komisyonu’na katılacak heyetin giderlerinin
karşılanması (BCA, 030.18.1.2/4.33.5) kararlaştırılmış ve Mardin Valisi Tevfik Hadi Türk
heyeti delegasyon başkanlığına (BCA, 030.18.1.2/11.34.1) getirilmişti. Bu heyette Van hudut
kumandanı ile birlikte Mardin vilayeti idare heyeti başkâtibi Sadeddin Bey de bulunmaktaydı
(Akşam, 19 Mayıs 1929). Irak murahhasları ile sınır müzakereleri üzerinde görüşmeler
planlanmakta ve sınırın güvenliği sağlanması amaçlanmaktaydı (Akşam, 5 Haziran 1929).
Bir diğer konu da Türkiye-Suriye sınır meselelerinin müzakere edilmesi meselesiydi.
Türkiye-Suriye Daimi Hudut Komisyonu, 24 Şubat 1931’den 4 Mart 1931’e kadar Halep’te 7
kez toplanmıştı. Bu toplantılarda birinci derecedeki sınır memurlarının her ay ve acil
durumlarda ise her zaman toplanabilecekleri kararı alınmıştı. Fakat bölgedeki bazı
kaymakamlar ile düzenli toplantılar gerçekleştirilirken Nusaybin Kaymakamı ile seyrek
görüşmeler yapılmıştır. Mardin’in Suriye sınırı üzerinde yapılan saldırıların men’i ve asayişin
tanzimi için Mardin Valisi Talat Beyle Deyrizor sancağı delege muavini M. Kuduneks arasında
yapılan müzakereler neticelenmişti. Söz konusu müzakerelerden biri Kamışlı’da diğeri
Nusaybin’de yapılmıştı. Vali Talat Bey, müzakerelerin iki ülkenin hudut amirleri arasında
gerçekleştiğini ve daha önceki toplantılara nazaran samimi ve dostane bir hava içerisinde
geçtiğini belirtmekteydi (Son Posta, 6 Nisan 1932).
Uzun süreden beri toplanamayan Türkiye-Suriye daimi hudut komisyonlarının sınırda
meydana gelen gelişmelerden dolayı toplanması gerekmekteydi. Bunun için 19 Temmuz
1932’de komisyonların toplanması kararalaştırıldı (BCA, 030.18.1.2/30.54.15).
Nusaybin’de Bulunan Üç Türk Askeri Karakolunun Kaldırılması Meselesi
Bu dönemde Nusaybin’de bulunan askeri karakolların varlığı Fransız mandater
yönetimini rahatsız etmişti. Bundan dolayı Fransız elçisi, bu karakolların kaldırılmasını Türk
yetkililerden talep etti. Fransız mandater yönetiminin daha önce bu karakolların kaldırılması
noktasında girişimleri olmuş fakat Türk yetkilileri cevap vermemişti. Bundan dolayı Türk
Hükümeti’nden cevap beklemekteydiler. Fransızca yazılan belgede, Nusaybin ve Suriye
topraklarında yakın zamanda kurulan üç Türk askeri karakolunun geri çekilmesini ısrarla
istiyorlardı. Konunun aciliyetine vurgu yapılarak daha önce sözlü olarak belirtilen hususlara
yönelik henüz bir cevap alınmadığına işaret edilmekteydi (BOA, HR.İM.. 5-40 Belge Tarihi:
M-12-07-1926).
Fransız elçisi, Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü (Aras) Bey ile bu hususta görüşmek için
uğraşmaktaydı. Ona göre üç Türk askeri karakolunun varlığı sınır ihlali anlamına gelmekteydi.
Tevfik Bey ise Fransız hükümetinden gelen talebin dayanağının ne olduğunun göz ardı
edilemeyeceğini ifade etti. Elçiye göre Tevfik Bey, Suriye ile Türkiye arasındaki çeşitli sınır
sorunlarının çözümüyle uğraşmak zorunda kalan karma komisyonun derhal soruşturmayla
görevlendirilmesini teklif edeceğini bildirdi. Tevfik Bey, teklifin Hükümete iletildiğini ve
soruşturmayı mümkün olduğu kadar hızlandırmak istediğini sözlerine ekledi. Gerekli
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talimatların her iki tarafa da bildirildiği ve bunların karma komisyona gönderileceğini belirtti.
Elçiye göre Fransız hükümeti, hangi soruşturmanın yapılacağına bakılmaksızın, söz konusu üç
karakolun geri çekilmesi için Türk sınır yetkililerine talimat verildiğini öğrenmekten mutluluk
duyacaktı (BOA, HR.İM.. 5-40 Belge Tarihi: M-12-07-1926).
Türkiye-Suriye sınırı ve Fransız mandater yönetimi hakkında Şam’da çıkan Eşşab
Gazetesi’nin “Suriye, Fransa ve Türkiye’nin İtilaflarını(n) Kurbanı Olacak Mı?” başlıklı
haberinde sınır meselelerine değinilmekteydi. Haberde, Türkiye-Suriye sınır meselesini
Türklerle Fransızların hallettiği, bundan dolayı çeşitli şayiaların ortaya çıktığı belirtilmekteydi
(BCA, 030.10/230.549.2). Sınırın son halinin Türkiye ile Fransız mandater yönetimi arasında
gerçekleşen görüşmeler neticesinde belirlenmesi Suriye tarafından hoş karşılanmamıştır.
Hayvan Hırsızlığı Vakaları
Bölgede yaşanan asayiş ihlallerinden biri de hayvan hırsızlığı meselesiydi. Çete üyeleri
sınırı geçtiklerinde köylülerle çatışmaya girdikleri gibi özellikle küçükbaş hayvanları da
yanlarında götürmeye çalışıyorlardı. Mardin’in sınıra yakın olan bölgelerinde hem çete
faaliyetlerine hem de hırsızlık vakalarına sıklıkla tesadüf edilmekteydi. Bu vakalardan biri
Mardin’in Cerdip ve Anter köylerinde yaşanmıştı. Suriye’den gelen iki çete bu köylerin
civarında iki hayvan sürüsünü alarak Suriye’ye kaçmaya çalışmışlardı. Fakat jandarma ve
köylülerin ortaklaşa takibi neticesinde sürüleri bırakmak zorunda kalmışlardı. Geri alınan
hayvan sürüleri ise sahiplerine teslim edilmişti (Akşam, 26 Kanunisani/Ocak 1930).
Bir diğer olay ise Mardin’in Suruç ve Nusaybin ilçelerinde yaşanmıştı. Suriye’de
hazırlanan çeteler Suruç ve Nusaybin taraflarına saldırmış ve Payamlı nahiye merkezini
basmışlardı. Bu saldırı esnasında hayvan hırsızlığına da teşebbüs edilmiş fakat alınan önlemler
sayesinde hırsızlığın önüne geçilmişti (Yücebaş, 2019: 87).
Hayvan hırsızlığının yaşandığı yerlerden biri de Savur’un Alban Köyü idi. Suriye
sınırından bu köye giren üç kişilik çete buradaki sürüyü alıp karşı tarafa geçmek istemişti. Fakat
jandarma birliklerinin olaya müdahale etmesiyle çatışma yaşanmıştı. Bu çatışmada çetenin
elebaşı olan Tezyanlı Hoca ile birlikte Selim oğlu Mehmet (Milliyet, 20 Şubat 1929) ve
Tezyanlı Sada ismindeki şahıslar sağ olarak yakalanmış, bir çete üyesi ise ölü olarak ele
geçirilmişti (Akşam, 20 Şubat 1929).
Bölgede Meydana Gelen Kaçakçılık Faaliyetleri
Mardin’in sınıra yakın kesimlerinde meydana gelen asayiş ihlallerinden bir diğeri de
kaçakçılıktı. Mardin Valisi Talat Bey’in verdiği bilgilere göre; Mardin vilâyetinin kendine
mahsus bir özelliği vardı. Vilâyetin asayişini olumsuz etkileyen ve devletin emniyetini ihlal
edebilecek zararlı şahısların bulunduğu Suriye, aynı zamanda iktisadi bünyemizi tahrip edici
bir takım fena unsurların da sığınağı olmuştu. Talat Bey’in verdiği malumatta, Suriye’nin
dostluk ve iyi komşuluk ilişkilerine uymadığı belirtilmekteydi. Bundan dolayı Türkiye-Suriye
sınırı anormal bir hal almıştı. Ona göre çok yakın zamana gelinceye kadar çöl ortasında sıradan
ve çok iptidai köyden başka bir şey olmayan Andiver, Kamışlı, Amure, Derbesiye, Rüsülayn,
Karamani mevkileri bugün birer mamure şekline girmişti (Vakit, 1 Kanunisani/Ocak 1932).
Talat Bey’e göre sınırın diğer tarafındaki köyler kaçakçılık işinden dolayı önemli ölçüde
gelişirken (Milliyet, 24 Kasım 1931) bu mevkilere karşılık gelen Cizre, Nusaybin ve emsali
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kasabalarımız tedricen havasını kaybeden bir balon gibi sönmüşlerdi. Bu durumu ortaya çıkaran
nedenlerin başında da kaçakçılık gelmekteydi. Fransa’nın gümrük anlaşmaları ile Türkiye’ye
karşı yerine getirmediği taahhütler söz konusu kaçakçılığın yaygınlaşmasına neden olmuştu.
Diğer taraftan kaçakçılık cazibeli bir kazanç olarak da görülmekteydi. Talat Bey’in
tespitlerinden biri de yurtsuz Ermenilerle beraber Türkiye’den birer suretle alakalarını
kesemeyen Süryaniler ve Türkiye’de işledikleri suçlardan korkarak Suriye’ye firar edenlerin bu
mevkilerde toplanmalarıydı (Vakit, 1 Kanunisani/Ocak 1932). Kaçakçılık özellikle sınır
civarındaki köylerde oturan Ermeniler tarafından yapılmakta ve buradan kaçırılan mallar
Anadolu’nun ortalarına kadar sevk edilmekteydi (Akşam, 24 Kasım 1931). Sınır boyunda
yerleşen bu kesim Türkiye’de mevcut akrabalarıyla daimi surette haberleşmekte ve alış veriş
yapmaktaydı. Sonuç olarak kaçakçılığın yoğun bir şekilde devam etmesinde akraba ilişkilerinin
ortaya çıkardığı emniyet ve itimadın önemli bir yeri vardı. Bu duruma son vermek için yoğun
bir mücadele başlatılmıştı. Bu mücadele kapsamında en azılı kaçakçılardan son zamanlarda
birkaç kişi öldürülmüştü. Diğer taraftan kaçakçılığı kendilerine sanat olarak kabul edenlerin
bulunduğu köylerde yoğun silah araması ve takibatı yapılmıştı. Hükümet bu hususta daimî bir
takip fikriyle yaptığı mücadelede önemli sonuçlar elde etmişti. Bilhassa milli iktisat ve tasarruf
cemiyetinin özverili çalışmaları ile yaptığı mücadele ve propaganda neticesinde Mardin tüccar
ve esnafları İstanbul’dan kâmilen yerli mal sipariş etmeye ve katiyen ecnebi malı getirmemeye
söz verip yemin etmişlerdir. Yapılan bu çalışmalarla son zamanlarda Mardin şehri içerisinde
kaçakçılık durma noktasına gelmiş ve yerli malı kullanımını artmıştı (Vakit, 1 Kanunisani/Ocak
1932).
Dönemin kayıtlarından anlaşıldığına göre Suriye sınırlarından Türkiye’ye giren kaçak
eşyanın merkezi ve deposu Halep idi. Kaçak eşyalar Halep’te toplanmakta ve sınır üzerindeki
şubeler ve şebekeler vasıtasıyla sevk edilmekteydi. Kaçak eşyalar genelde Ermeni ve
Süryanilerin işlettikleri depo ve mağazalarda bulunmaktaydı. İsimleri, kimlikleri ve sermayeleri
tespit edilen bu şahısların satıcı ve nakliyecileri eskiden beri kullandıkları kiracı ve sürücülerdi.
Kaçak alışverişin en tabi ve kolay yolu demiryolu müstahdemleri ve yolcularla gündelik
yapılanıydı. Bir diğer yol ise sınırın her iki tarafında toprağı bulunan bölge sakinlerinin
yanlarında taşıdıkları kaçak mallardı. Ayrıca yük hayvanları ile sınırın korumasız yerlerinden
getirilen ve önce köylere daha sonra da şehir merkezlerine sokulan kaçak eşyalar da önemli bir
yer tutmaktaydı. Esasında kaçakçılık yöntemleri çok çeşitliydi ve Cumhuriyet Hükümetleri de
bunlarla mücadele etmeye çalışmaktaydı (BCA, 030.10/180.244.6). Kaçakçılık özellikle şeker,
tuz, petrol, kibrit, çakmaktaşı, alkol gibi inhisar maddelerinin yanında ipek kumaş, kaputbezi,
ceket vb. mallar üzerinden yapılmaktaydı. Kaçak şeker ve gazın sınır hattında bulunan Suruç’ta
% 90-95, Mardin’in genelinde ise % 60 civarında olduğu tahmin edilmekteydi. Bu kaçakçılığın
yanında buğday ve koyun kaçakçılığı da sınır hattında bulunan aşiretler tarafından
yapılmaktaydı (BCA, 030.10/180.244.6).
İçişleri Bakanı Şükrü Kaya’nın kaçakçılıkla ilgili göndermiş olduğu 6 Aralık 1931
tarihli rapordan istifade ettiğini belirten Başbakan İsmet İnönü, bu konuyu Meclis’te görüşmek
üzere Şükrü Kaya’yı Ankara’ya davet etti. Öte yandan kaçakçılığa karşı alınacak etkili tedbirler
sayesinde başarı sağlanacağı ve ülke için en faydalı mali ve iktisadi bir politikanın takip
edileceği belirtilmekteydi (BCA, 030.10.12.73.25).
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Cumhuriyet Hükümetleri, asayiş ihlallerinde olduğu gibi kaçakçılık vakalarında da
Fransız mandater yönetimiyle irtibat halinde olmaya çalışıyordu. Suriye topraklarından Türkiye
tarafına yapılan çete saldırıları ve kaçakçılık olaylarına karşı Fransız mandater yönetiminin
etkili önlemler alması talep edilmekteydi (BCA, 030.10.264.783.30).
Kaçakçılıkla mücadelede dört önemli tedbir düşünülmüştür. Bunlar: 1- Adli tedbirler,
2- Gümrüklerde sıkı kontrol, 3- Hudut muhafaza teşkilatının ıslah ve takviyesi, 4- İnhisarlar
tarafından alınacak idari tedbirler (Milliyet, 17 Aralık 1931). Söz konusu tedbirlerin alınması
ile kaçakçılığın önemli oranda azalacağı umulmaktaydı (Akşam, 21 Aralık 1931). Aslında
kaçakçılığın önüne geçmek için birçok yönteme başvurulmuştu. Hükümet, zaman zaman
valilerle bir araya gelmiş ve çözümler aramaya çalışmıştı (Akşam, 23 Aralık 1931).
Cumhuriyet’in ilk yıllarında bölgenin ve ülkenin asayişinin temin edilebilmesi için
Kazım Karabekir Paşa tarafından ileri sürülen önerileri önemli bir yere sahiptir. Bu önerilerde
öncelikle eğitimin yaygınlaştırılması, köylerin toplu bulundurulması, asayişi önleme
noktasında rehavet gösteren mülkiye ve asayiş görevlilerinin sorumlu tutularak bir daha devlet
memuriyetlerine getirilmemesi, adliye teşkilatının gerekli işlemleri yaparak asayişi ihlal
edenlere en ağır cezaların verilmesi yer almaktaydı (Karabekir, 2001: 38-39). Bu önlemlerin
yanında köy bekçileri ile kır korucularının asıl vazifelerinden başka herhangi bir hizmette
bulunmaması, köy ve kasabaların telefon şebekeleriyle birbirine bağlanması ve haberleşmenin
temin edilmesi gerekmekteydi. Öte yandan hayvan hırsızlığını ziyadesiyle yapan gezici
çingenelerin iskânlarının sağlanması ve ülkeye girmelerinin önlenmesi ve derbend denilen
karakolların tekrar tesis edilmesi düşünülen önlemlerden bazılarıydı (Karabekir, 2001: 39).
Sonuç
Mardin, coğrafi konum olarak Suriye sınırında bulunmaktaydı. Bundan dolayı
Cumhuriyet’in ilk yıllarında asayiş vakalarının görülmesi kaçınılmaz olarak
değerlendirilmelidir. Türkiye-Suriye sınırının mevcut yapısı hem asayiş, hem de kaçakçılık
olaylarının görülmesine neden olmuştur. Özellikle Cumhuriyet rejimine karşı olan birçok
unsurun Suriye’ye kaçması ve bunların da sınırın hemen öte tarafında bulunması önemli
sorunlara yol açmıştır. Bu durum Mardin’in sınır hattında bulunan köy ve kasabalarının
güvenliğini derinden etkilemiştir. Türkiye’de çeşitli suçlardan sabıkalı olanlar, Ermeniler ve
ayrılıkçı gruplar sınırın öte tarafında bulunmaktaydı. Bu grupların çeşitli çeteler vasıtasıyla
gasp, yağma, baskın ve hırsızlık girişimlerinde bulunmaları bölge insanını ve doğal olarak da
devleti olumsuz etkilemiştir. Sınırın Türkiye tarafındaki önlemleri Cumhuriyet hükümetleri
tarafından alınırken, sınırın öte tarafındaki önlemler ise Suriye’de söz sahibi olan Fransız
mandater yönetimi ile irtibat sağlanarak alınmasına çalışılmıştır. Fakat mandater yönetimin
izlemiş olduğu politika çelişkilerle dolu olduğundan alınan önlemlerin yer yer akim kaldığına
tesadüf edilmiştir. Bu yönetim, zaman zaman Türkiye ile imzalanan anlaşmalara sadık
davrandığını göstermeye çalışmıştır. Oysa bölgede çıkarlarını devam ettirmek istediğinden
çetecilere karşı kesin bir önlem alma yoluna gitmemiştir. Aldığı önlem ise çete elebaşlarını belli
bir süreliğine Suriye’nin iç taraflarına göndermek olmuştur. Fransız mandater yönetimi, bu
dönemde Nusaybin’de bulunan üç Türk askeri karakolunun kaldırılması için Türk makamlarına
yazılar da göndermiştir. Türkiye, Suriye sınırının güvenliğini sağlamak ve Mardin ve
çevresinde meydana gelen olayları bertaraf etmek için Fransız mandater yönetiminden sınır
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bölgesine yerleşmiş 70.000 civarında Ermeni’nin sınırdan uzaklaştırılmasını istemiştir.
Bölgedeki Fransız nüfuzunun etkisinin kırılması için Mardin’in birçok yönden
kalkındırılmasının gerekliliğine dikkat çekilmiştir.
Bu dönemde Suriye’ye Şeyh Sait İsyanı’ndan dolayı gidenler de olmuştur. Bunlar sınır
hattında bulunan halkı Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne karşı ayaklandırmak istemiştir. Bölge
ile ilgili vesikaların incelenmesi neticesinde halkı isyana teşvik edenlerin genel olarak eşkıya
ve hırsızlık vakalarıyla uğraşan kimseler olduğu görülmektedir. Türkiye-Suriye sınırının
belirlenmesi esnasında birçok insanın arazisi karşı tarafta kalmış bu durum asayiş ihlalleri ile
kaçakçılığın yaygın olarak görülmesine neden olmuştur.
Mardin, Birinci Umumi Müfettişlik bölgesine dâhil olduğundan buradaki gelişmelerle
Umumi Müfettişler ilgilenmiştir. Bundan dolayı bölge ile ilgili sorunlar Umumi Müfettişlerin
hazırlamış oldukları raporlar vasıtasıyla merkeze bildirilmiştir.
Mardin’in sınıra yakın bölgelerinde köy basma vakaları ile beraber hırsızlık olayları da
sıklıkla yaşanmıştır. Özellikle küçükbaş hayvan hırsızlığına fazlasıyla rastlanmıştır. Mardin’in
Suriye sınırında gerçekleşen asayiş ihlallerinde çetelerin etkisi oldukça fazladır. Haço adındaki
çete elebaşının yandaşları ile beraber birçok kez Mardin’in sınıra yakın köylerine saldırdığı
görülmüştür. Siyasi amaçlar peşinde koşanlar, Haço’yu kendi emellerine alet etmişlerdir.
Haço’nun hareketleri hem ayrılıkçı Kürt-Ermeni hem de yabancı güçler tarafından
desteklenmiştir. Sınırda bulunan bazı köyler, Haço’nun hareketlerinden oldukça rahatsız
olmuştur. Bundan dolayı ya silahlı çatışmaya girmişler ya da iç kesimlere doğru göç etmek
zorunda kalmışlardır. Sistematik olarak yapılan bu saldırılar ile Türkiye’nin bu dönemde
yürüttüğü Ağrı ayaklanmasını bastırma girişimi akim bırakılmaya çalışılmıştır. Bölgede
faaliyetlerini yürüten Hoybun Cemiyeti’nin de Mardin ve çevresinde meydana gelen asayiş
ihlallerinde etkisi olmuştur. Bununla beraber Diyarbakır’dan kaçan Cemil Paşa’nın oğulları da
Haço’ya destek vermişlerdir.
Mardin’in sınıra yakın bölgelerinde asayişi ihlal vakalarından biri de kaçakçılıktı.
Dönemin kayıtları incelendiğinde kaçakçılıkla uğraşanların büyük bir kısmının Ermeni ve
Süryanilerden oluştuğu görülmektedir. Kaçakçılığı yapılan mallar arasında tuz, şeker, kibrit,
çakmaktaşı, petrol ürünleri, ceket, kumaş çeşitleri ve alkol bulunmaktaydı. Bunların yanında
buğday ve koyun kaçakçılığı da sıklıkla yapılmaktaydı. Cumhuriyet Hükümetleri, kaçakçılığın
önlenmek için bir dizi yönteme başvurmuştur.
Mardin halkının önemli bir kısmının ayrılıkçı hareketlere destek vermediği ve hatta
Cumhuriyet hükümetine bağlılıklarını bildiren telgraflar çektiği arşiv vesikalarından
anlaşılmaktadır. Mardin halkı, bölgenin emniyet ve asayişini sağlamak için hükümetin aldığı
tedbirleri olumlu karşılamıştır. İlaveten askeri birliklerin çetecilerle mücadeleleri esnasında
onlara destek vermişlerdir. Hatta zaman zaman çetecilerle silahlı mücadeleye girişmişlerdir.
Cumhuriyet hükümetlerinin aldığı önlemler sayesinde Mardin ve çevresinde sadece münferit
olaylar görülmeye başlanmış ve sükûn tesis edilmiştir. Alınan önlemlerin yanı sıra halka da sık
sık ayrılıkçı gruplara karşı dikkatli olmaları hususunda telkinlerde bulunulmuştur.
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AĞIR METALLER, ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE SAĞLIK
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ÖZET
Günümüzde, artan endüstriyel faaliyetler ve kentleşme ile beraber çeşitli çevresel problemler
de ortaya çıkmış ve insan sağlığını tehdit eden kirlilikler rahatsız edici boyutlara varmıştır.
Kurşun gibi ağır metallerle uzun süreli temas, insan yaşamını özellikle sinir ve dolaşım
sistemini olumsuz etkiler. Havada toz ve gaz şeklinde uçuşan kurşun miktarları ölçülebilir ve
insanlık tarihi boyu yaşanmışlıklarla ilişkilendirilebilir. Gerçekler ve bulgular, kurşunun
madenciliğinin, ergitilmesinin ve kullanımının iyi yönetilmesi gerektiğini vermektedir. Bu
derlemede, kurşun muhtelif boyutlarıyla ele alınmış, özellikle salgınlarla kurşun atıklarının
ilişkisi endüstri tarihi ve tıp tarihi bağlamında incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: ağır metal, kurşun, kirlilik, insan sağlığı

HEAVY METALS, ENVIRONMENTAL POLLUTION AND HEALTH
SUMMARY
Nowadays, increasing industrial activities and urbanisation create various environmental
problems, and increased pollutions which affect human health are reached at unbearable
levels. Prolonged exposure of heavy metal such as lead affects human life, especially nervous
and circulatory system. Airborn lead pollution levels can be tracked and correlated with
events in human history. Facts and findings indicate that mining, smelting and using of lead
need careful management. In this work, lead is evaluated in various aspects, especially
interrelation between pandemics and lead pollution is searched under the coverage of history
of industry and history of medicine.
Key Words: heavy metal, lead, pollution, human health
1.Giriş

Sürdürülebilir büyüme, kısaca canlı-cansız varlıkların uyumlu birlikteliği her durumda
gözetilmelidir. İnsan ve bütün canlıların sağlığı yanında temiz çevre, uygarlıkların ve tarihi
mirasın korunması önemli bir sorumluluktur. Çevre sağlığına olumsuz etkileri olan kırmızı
liste ağır metaller (kurşun, civa, kadmiyum) ile göreceli az olumsuz etkileri olan gri liste
metaller (krom, bakır, çinko, nikel) ve tüm malzeme-çevre etkileşimi hep dikkate
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alınır/alınmalıdır. Burada, insan arkadaş malzemeler (hayatı kolaylaştıran malzemeler) ve
ürünler hep öne çıkarılır. Onlarsız yapılamayan, fakat sınır üstü üretim-tüketim zinciri
oluştuğunda muhtelif geri dönülmez problemler oluşturan kırmızı ve gri grup metaller
sorgulanmalıdır. Kritik çıkarım sorgulamanın içinde gizlidir. Söz konusu metaller hava,
toprak ve suda müsaade edilen sınırların altında kalınarak üretilmeli ve tüketilmelidir.
Gerçekte, bütün malzeme ve çevrimlerde sürdürülebilir sınır değer aşılmamalıdır, israftan
kaçınılmalıdır. Kurşun, bakır ve çinkodan tümüyle kim vazgeçebilir. Bunlar hayatımızı
kolaylaştıran ve uzağı yakın yapan modern elektroniğin ve pil teknolojilerinin
vazgeçilmezleridir. Örneğin kurşun metali yukarıda verilen alanlara ilave olarak sıhhi
tesisatlarda, boyalarda, çini süslemelerinde, bakır ve çinko ile birlikte birçok ihtiyaç
ürünlerinde de yer bulmaktadır.
Kurşun metalinin özelinde günümüzden antik çağa kadar uzanmak ve bir gezi yapmak çok
heyecan verici olsa gerek. Kurşun yer kabuğunda bazen gümüş, bazen de çinko metaliyle
birlikte bulunur. Minerallerden bu metallerin eldesi için kömürün yardımıyla kavurma ve
ergitme işlemi gerçekleştirilir. Doğada çok olması, düşük sıcaklıkta ergimesi, kolay
şekillendirilebilmesi ve özgün yapısı gibi birçok nedenler kurşunun kullanılmasını cazip
kılmaktadır. O, bakırdan sonra bilinen en eski metaldir ve fiyat olarak bakırdan 5 kez daha
düşüktür. Üretimi sırasında cevher zenginleştirme dahil tüm kademelerden kurşun toz çıkışı
ve kurşun yüklü buharlaşmalar görülür. Bunlar havada yükselir ve taşınıma uğrar. İlave olarak
kurşun yüklü ihtiyaç maddeleri (yanan kurşunlu benzin ve duvar boyasındaki kurşun gibi) de
atmosfere mikro ve nano boyutlu uçuşan tozları salar. Kurşunlu tozların çıktığı dönemlerde
buz kitlesinde kalanlar bilim adamları tarafından ölçülmüş ve buz derinliği ile tarihi derinlik
ilişkilendirilmiştir. Burada, bir yıllık buzul tabaka kalınlığında bir metrekarelik alanda
toplanan kurşun tozlarının mikrogram olarak toplam ağırlığı ölçü olarak alınmıştır[1]. Birçok
araştırmacı, Roma İmparatorluğunun son döneminde kurşun kullanımının yaygınlaşmasının,
imparatorluğun çöküşü hızlandırdığı iddiasını ileri sürmüştür[2]. Romanın parlak dönemi ve
çöküş dönemi ile ilişkilendirilen buz içindeki kurşun piklerinde görülen farklılık yeni kanıt
olarak ileri sürülmüş ve Roma'nın düşmesinde kurşun hastalığının (Plumbizm) rol oynadığı
savı güçlenmiştir.
Bu makalede, kurşunun özne olduğu iki vaka çalışması ve Ülkemiz gerçekleri konu
edilecektir. İlk vaka çalışmasında[3], Afrika’daki eski kurşun madencilik ve üretim
tesisindeki yanlışlar ve hatalar ele alınacak, çocuklarla genç bayanların yüzleştikleri
tehlikeler verilecektir. İkinci vaka çalışması [4], Şikago/ABD’deki kurşun borulu su dağıtım
sistemini kapsayacak ve kurşunun toksik etkisi birçok boyutu ile incelenecektir. Ayrıca,
günümüzden geriye doğru, MÖ 1000’ e kadar uzanan, oluşmuş buzul katmanları içindeki
kurşun toz miktarı verilecek, uygarlık tarihi ve salgınlar dahil insanoğlunun yaşanmışlıkları
tartışılacaktır.
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2. Kurşun Madenciliği
Geçenlerde, Ekonomist Dergisinde [3], Güney Afrika ülkelerinden Zambiya’daki Kabwe
Kentinde bulunan bir kurşun madenciliği ve izabe şirketi vaka çalışması yayınlandı. 1904
yılında bir İngiliz Şirketi tarafından işletilmeye başlanan tesiste, kurşun mineralini çıkarma,
kırma, kavurma ve metal eldesinin tümü kapsanmıştır. 1970’te Zambiya tarafından
millileştirilen bu şirket 25 yıl önce kapatılmıştır. Bunca yıl geçtiği halde bugün kurşun
partiküller şehirde uçuşmakta, evlere sızmakta ve insanların kanına karışmaktadır. Bilim
adamları, üretim tesislerinin çevresindeki 1 kg toprakta 0,4 gramı (400 miligram) aşkın
kurşun varsa o toprağı toksik olarak nitelerler. Kabwe’de bu değerin, maalesef 15 katına
varacak kadar yüksek seviyelere erişilmiştir. Uzun süre temas vücut sinir sistemi ve dolaşım
sistemini etkiler, beyin ve diğer organlarda hasar oluşturur. Kurşunun toksik etkisi, ateşlenme,
koma ve ölümle de ilgili olabilmektedir. En savunmasız olanlar bahçede oynayan, koşuşan
çocuklardır. Kurşun fazlası çocuklarda, davranış problemleri, öğrenme güçlüğü ve düşük
IQ’ye yol açar. Kabwe halkının ¾’ünün kanında 5 mikrogram/desilitre (100 santimetreküp)
üstü kurşun ölçülmüştür (0,05 ppm). Çocuklarda bugün bile, kanda endişe verici oranlarda,
20-25 mikrogram mertebesinde, değerler kaydedilmiştir. Yerküre Kabwe çocukları için en
kirli yerdir. Bu küresel skandal sürmektedir, 100 bini aşkın Kabwe çocukları ve çocuk
doğurabilir genç hanım tehdit altındadır.
Kabwe kurşun problemi için STK desteği alınarak mahkemeye gidilmiştir. Çocuklar toksik
tozlarla kaplı toprakta oynaya dursun, karar ne olur ne zaman çıkar belli değildir. Şehirdeki
toksik yüzey toprağını kaldırmak çözüm olarak görülmüştür. Projeler başlatılmış ve Dünya
Bankası desteği de alınmıştır. 2003-11 yıllarında evlerin etrafı da dahil, şehirdeki bir kısım
kirlenmiş toprak kaldırılmış, nakledilmiş ve gömülmüştür. Bazı yüzeylere yeni toprak
serilmiştir. Bu eylem, müdahele edilmesi gereken toksik yüzeyin ancak onda birinde
gerçekleştirilmiştir. Maden kapatıldıktan 25 yıl sonra bugün, siyah dağ gibi duran atık
yığınları heyula gibidir.
Şehirli artık yaşayan bu sevimsiz durumu kabul etmiştir. Hiçbir otoritenin sahiplenmediği bu
sorun küresel bir dram niteliği kazanmıştır. Ünlü aktrist Julia Roberts bu problemi konu alan
filimde oynamıştır. Kabwe halkı yeni başlatılan proje ile avunmaktadır (Resim1). Bu proje
çerçevesinde, 2016’dan beri çocuklara terapi verilmekte, onlara bahçede oynamayın denmekte
ve bu yolla kanlarındaki kurşun seviyesinin düşmesi umulmaktadır! Londra’da,
Yuhannesburg’da veya Osaka’da böyle şey olabilir miydi acaba?
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Resim1. Kabwe/Zambiya’daki Kurşun İşletmesi [3]

Kurşun gibi ağır metallerin toksik etkileri, sadece solunum sistemi kanalları ve ciltteki
gözeneklerden yayılarak gerçekleşmez. Ağır metallerin büyük bir bölümü biyolojik
organizmalarda birikir, besin zinciri yoluyla diğer canlı sağlığını da tehdit eder. Canlıların
bünyesinde yoğunlaşan ağır metaller, etkili dozlara ulaştıklarında, ciddi hastalıklara (tiroit,
nörolojik, otizm ve kısırlık gibi) neden olabilir. Ağır metaller bitki fizyolojisini olumsuz
etkileyerek, bitkisel üretimin azalmasına da neden olurlar. Bu metallerin toprağa ve bitkiye
etkisi, toprak ve bitki özelliklerine göre değişiklik gösterir. Bunların suda bulunmaları,
konsantrasyonları ve etkileri de çok önemlidir. Araştırmacılar, ağır metallerin bitkilerdeki
kök-su ilişkisi, çimlenme, gelişme ve fotosentezi etkilediğini vurgulayarak, toprak, bitki ve
suda kompleks yapılar oluşturulduğunu gözlemlemişlerdir[5,6].
Türkiye’de kurşun madenciliği ve üretimi, kurşunun eşlik ettiği gümüş ve çinko gibi metal
madenciliği ve üretimi, kurşunun veya kurşunlu malzemelerin kullanıldığı her türlü ürünler, iş
ve işçi sağlığı ve halk sağlığı yönüyle mercek altına alınmalıdır. Kurşun içeren atık sular,
kurşun tozunun ve kurşunlu buharın çıktığı bacalar ve yapılar, tasfiyeler ve depolamalar çok
iyi izlenmelidir, gereken tedbirler alınmalıdır. Yalnız üretim değil cevher hazırlama,
saflaştırma, alaşımlama, hurda ve atık değerlendirme kısımları da önemsenmelidir. Atıkların,
beton kaplı havuzlar içerisinde stoklanması ve üstlerinin kapalı olması, açık ortamlarda
rüzgârla havaya karışmanın önlenmesi bir gerekliliktir. Değerlendirilemeyen atık
malzemelerin en az 50 yıl izlenmesi, oluşumların yer altı sularına karışmasının engellenmesi
sağlanmalıdır.
3.Kurşun Borular
Şikago’da/ABD, beş evden dördü kurşun borulu dağıtım hattından suya erişiyor. Örneğin
Windy City’de 400.000 hane kurşun borularla ana su iletim hattından su almaktadır. Doğal
olarak, çeşmelerden akan suyun 2/3’ü sınır üstü oranda kurşun ihtiva ediyor. Geçen asırda
ABD’nin birçok şehrinde kurşun borulu sistemden vaz geçildiği halde, Şikago’da endüstri
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lobilerinin ve Tesisatçılar Derneğinin baskısı ile uzun süre kurşunlu borulama mecbur
tutulmuştur. Şaşırtıcı olan gelişmiş ülke ABD’de 1986 yılına kadar kurşun borulu su
iletiminin teşvik edilmesi ve on milyonlarca kişinin tehdit altında bırakılmasıdır. Bu günlerde
Şikago’da dağıtım hattı borularının değişimi faaliyetleri yürütülüyor ama hız çok düşük, böyle
giderse ancak 26. yüzyılda değiştirme tamamlanabilecektir. Milwauke Şehir Yönetimi, her yıl
1100 kurşunlu su hattını değiştirme kararı almıştır. 70 yıl sürecek eylemde birim maliyet
11.000 ABD doları mertebesinde olup, ev sahipleri de paylarına düşeni ödeyeceklerdir.
Lansing, Madison ve Green Bay’da bütün hatlar değiştirilmiştir. Pitsburgh, Newark ve diğer
şehirler henüz planlama ile uğraşmaktadır. Şehirlerin servis hattı değişiminin topluma
maliyetinin 50 milyar ABD dolarını bulacağı hesaplanmıştır[4]. Joe Biden Yönetiminin
soruna eğileceği ve 10 yıl içinde bütün kurşunlu boruların değiştirilebileceği
beklenmektedir[7]. Sosyal Bilimciler, suda kurşunun fazla olduğu yörelerde şiddet ve suç
eğiliminin de fazla olabileceğini söylemekteler. Asidik su (7,0 pH altı) ile baş etmek çok zor
ve kurşun borulara ortofosfat kaplamalar da tam çözüm olamıyor. Burada uygulanan iç yüzey
işlemi ile kurşun su temas bölgesinden uzaklaştırılmaktadır, kısaca kurşun ve kurşun
bileşikleri (oksit, hidroksit) yüzeyden alınmaktadır[4].
Asidik su pirinç alaşımından üretilen musluklardaki ve diğer su tesisat malzemelerindeki
(vana gibi) elementer kurşunu da çözer ve borulu sistemde görülen tehdit katlanır. Pirinçlerin
bünyesindeki kurşun miktarı yüzde 1 ile 6 arasında değişir. Su tesisat malzemelerinde
kurşunsuz pirinç alaşımları kullanmak, kısaca pirinçteki kurşunu toksik olmayan silisyum ve
bizmut gibi elementlerle ikame etmek çözümlerden diğeridir. Piyasada tutunmaya çalışan yeni
nesil pirinçlerde kurşun önce %0,25'e, sonra %0,10 indirilmiş ve birçok endişe yok edilmiştir.
Eski elektrik ve elektronik cihazlarda kurşun - kalay lehim alaşımlarının olabileceği de
unutulmamalıdır. AB tarafından, 2006 başından itibaren imalatta kurşunlu lehimin
kullanılmasına yasak getirilmiş ve alternatif lehimler önerilmiştir (kalay - gümüş - bakır gibi).
Yasak öncesi üretilen cihazlarda kurşunlu lehim alaşımlarının olabileceği sağlık eksenli riskin
tamirci-bakımcı için geçerli olduğu ve ürün kullanıcısının az etkileneceği bilinmelidir. Su
armatürlerinde ise risk kurşunlu borularda olduğu gibi bütün paydaşlar için geçerlidir ve
oldukça yüksektir. Filtre takmak, musluk açıldığında ilk akan suyu ve uzun süreli kaynamış
suyu içmemek şeklindeki uygulamalar önerilir. AB ve ABD çevre koruma yasaları, suda
bulunabilecek kurşun miktarına sınır koymuş ve bunu litrede 10 mikrogram (milyarda 10
birim-10 ppb) olarak kabul etmiştir (Tablo1). Bu çok düşük bir seviyedir ve kurşun boru ve
kurşunlu pirinç armatürlerde bekleyen suda sağlanamaz. Çeşme suyundaki kurşun miktarı
bazı durumlarda 50 mikrogram/litre'yi aşabilir[8]. Tesisatlarda bulunan kurşunlu pirinç
parçalar en önemli kurşun kaynağıdır ve sudaki kurşunun 1/3'ünü aşkın kısmı bunlardan gelir.
ABD'de yapılan bir çalışma insanoğlunun kanındaki kurşunun yüzde 40'ını aşan oranının
içme suyundan geldiğini vermiştir[4].
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Tablo 1. İçme suyunda bulunması istenmeyen ağır metallerin limit (maksimum) değerleri
(Birim ppm veya miligram/litre, Not:1miligram1000 mikrogramdır) [8]
Ağır metal
Bakır
Çinko
Kadmiyum
Krom VI
Nikel
Kurşun

Avrupa Birliği (AB) Değerleri
0,1 – 3 ppm
0,1 – 5 ppm
0,005 ppm
0,05 ppm
0,05 ppm
0,01 ppm

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Değerleri
2 ppm
0,003 ppm
0,05 ppm
0,02 ppm
0,01 ppm

Kurşun içeren süreçlerin tehlikesi ve kurşunun toksik etkisi yüzyıllardır biliniyor. Çocuklarda
zeka geriliğine yol açtığı, yetişkinlerde yüksek tansiyon ve idrar yolu rahatsızlıkları
doğurduğu ileri sürülmektedir. Binlerce yıldır bilinen bu metal eski Romalılar tarafından
borularda, yemek tası ve içme kabı gibi gereçlerde yoğun şekilde kullanılmıştır. Tarihi
kayıtlar kurşun ve antimuan zehirlenmesi nedeniyle eski Roma'da ortalama yaşam süresinin
çok kısa olduğunu ve Roma'nın düşmesinde kurşun hastalığının (Plumbizm) rol oynadığını
vermektedir[9].
Ülkemizde şehir içme su dağıtım hatlarında ve tesisatlarda kurşun boru kullanılmamaktadır. O
nedenle Şikago’da yaşanan problem ve endişeye benzer bir durum yoktur. Osmanlının son
döneminde ve Cumhuriyetin ilk yıllarında kurşun borular su yapılarının inşasında yer
bulmuştur. Kazım Çeçen’in “İstanbul Osmanlı Dönemi Su Yolları, İSKİ, 2000, kitabında
“…..Halkalı suyunun 1925’teki durumu:1300 metre kurşun boru, 12500 metre font boru……”
bilgisine rastlanmıştır[8]. Ülkemiz su idareleri ve bireyler sıhhi tesisat malzemelerinde seçici
davranmalıdırlar, özellikle içme su borularında kurşun ve türevlerinden kaçınılmalıdır.
4.Buzullarda kurşun

Kurşun tozları miktarını belirleme amaçlı buzul içi dikey inceleme Kuzey Kutbuna yakın iki
yerde, Severnaya Zemiya (Arktik Rusya) ve Grönland’da yürütülmüştür. MÖ:1000’li yıllara
kadar uzanan binlerce yıl boyunca atmosfere salınan kurşunun ana kaynağının gümüş metali
eldesi ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Gümüş minerali ve kurşun minerali oluşum
birlikteliği sonucu olarak her iki metalin üretimi sırasında kurşun atık, atmosfere yayılmıştır.
Gümüş-kurşun karışık minerallerin kavrulması ve izabesinde kurşunlu toz ve duman salınımı
atmosferik taşınıma uğrar. 1900’lü yıllarda özellikle 1940 ile 1970 yılları arasında atmosferde
görülen yüksek kurşun birikimi ise daha çok kömür yakma, kurşunlu benzin ve kurşunlu
duvar boyalarıyla ilişkilidir. 1970 sonrası (kurşunlu benzin yasağı ve Sovyetler Birliğinin
dağılması ve ekonomik çöküşü) emisyonları düşürmüştür. Ayrıca çevre bilinci ve
ekonomilerin kurşunsuzlaşması da bu metalin emisyonunu düşürmüştür. Şekil 1’de verilen
Mark Fischetti Grafiği[1] tüm resmi dönemsel bilgi notlarıyla vermektedir ve ayrıntılar
aşağıdadır:
a) MÖ:1000-MS:300 arası: Kesikli fakat düşük oranlı kurşun izleri, Roma
İmparatorluğunun (MÖ:17- MS:195) barış döneminde artış göstermiştir. Bu dönemde
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emisyon çıkışı 2-4 mikrogram/metrekare/yıl seviyesinde kalmış, MS:165 tarihindeki veba
(kızamık ve çiçek) salgını her şeyi durdurmuş, salınım nerede ise sıfırlanmıştır. Tarihi kayıtlar
[2] Roma İmparatorluğunun çöküşü ile kurşun malzeme ve ürünlerin kullanım ilişkisini
vermektedir. “Roma’da, MS:100-300 arasında düşük maliyetli köle bolluğundan
yararlanılarak imparatorlar ve elitler için borulu altyapı sistemleri inşa edilmiştir. Su,
Roma’ya kemerler ile getirilmiş ve kurşun borularla elitlerin evlerine ve lüks Roma
hamamlarına ulaştırılmıştır. Romanın Düşmesi kısmen de olsa bu kurşun borular
nedeniyledir. Romanın asidik suyu, borulardaki kurşunu liç (çözmüş) etmiştir. Elitler kurşunla
zehirlendiler. Kurşun iktidarsızlık yapmış, birkaç başarılı hamilelikten ise zeka geriliğine
sahip varisler dünyaya gelmiştir.”
b) 300 ve 850 arası: 740-814 (Şarlman Çağı) tarihleri arasında gümüş üretimi çok artmış,
gümüş para kullanımı yayılmış, buzuldaki kurşun emisyonu birkaç yıllığına yılda 10
mikrogram /metrekareyi bulmuştur. Bu durum, Kral Şarlman’ın ölümüne (814) kadar devam
etmiştir.
c) 850 ve 1400 arası: 835-1016 (Bayram veya Kıtlık) arasında görülen doğal felaketler ve sel
baskınları yiyeceğe ulaşmayı zorlaştırmış, madencilik faaliyetlerini düşürmüştür. Almanlar
sömürdükleri kurşun ve gümüş sahasını kıtlık sırasında terk etmişlerdir. 1170-1349 yılları
arasında yüksekte seyreden kurşun emisyonu (zigzaklı 5-15 mikrogram) bir asır süren azalış
göstermiştir. 1349-1360 Kara Veba Salgını Avrupa nüfusunun üçte birini yok etmiştir (75200 milyon ölüm). İş gücü kaybı ve talep azalması metal üretimini, dolayısiyle emisyonu 3-7
seviyesine indirmiştir.
d)1400 ve1600 arası: Kuzey Doğu Almanya’da ve diğer yörelerde yapılan gümüş madenciliği
tekrar kurşuna pik yaptırmıştır. 1530-1560 arasında (Canlanma), Arktik Rusya buzulunda
15-25 mikrogram kurşun/metrekare olduğu saptanmıştır. 1400’e kadarki diğer uzun zaman
diliminde salgınların da etkisiyle kurşun, 5 mikrogram mertebesinde kalmıştır.
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Şekil 1. Mark Fischetti tarafından hazırlanan ve uzun insanlık tarihi boyunca buzullarda
sıkışan kurşun kirliliği değişimlerinin salgınlar gibi dramatik yeryüzü olaylarıyla ilişkisini
veren açıklamalı Grafik[1]
e)1600 ve1800 arası: 1600‘lü yıllardan 1750’ye kadar kurşun seviyesi 5-10 mikrogram
bandında seyretmiştir. 1750 sonrası 15-25 mikrogram mertebesinde kalınmıştır. Bu sonuç,
1750’nin endüstri devrimi başı olduğu görüşünü kuvvetlendirmektedir.
f)1800 ve 1900 arası: Arktik Rusya buzulunda 10-25 mikrogram/metrekare/yıl arasında
gezinen kurşun miktarı, 1840 ile 1850 (Devrim) yılları arasında yükselişe geçmiş 35 değerini
yakalamıştır. Bu, Avrupa ülkelerinde görülen monarşi sonrası yeni siyasi düzen ve özellikle
endüstri devriminin üretimleri kamçılaması ve emisyonu arttırması ile ilgilidir.
g)1900 ve 1940 arası:2. Dünya Savaşı (1939) öncesinde ağır sanayi eksenli kurşun emisyonu
artışı, savaş sırasında ise düşüşü vardır. 1929-30 Büyük Buhranında Arktik Rusya buzulunda
kurşun miktarı 75’ten 50 miligrama düşmüştür. Öncesinde 70 olan kurşun miktarı I. Dünya
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savaşı (1914) sonrasında ve takiben görülen İspanya Salgını (1918-19) sırasında tekrar 50’ye
düşmüştür.
h)1940 Sonrasından Günümüze: 1940 sonrası insan çağıdır, doğal süreçler insanlar tarafından
değiştirilmiştir, yüksek oranda kurşun emisyon (100 mikrogram üstü) çıkışı bunun
göstergesidir. 1945’te biten II. Dünya savaşı sonrasından 1970’lere kadar kurşun salınımı
zirve yapmıştır. Arktik Rusya Buzulunda bu aralığa eşel olan derinlikte 300 mikrogram
kurşun/metrekare/yıl bulunmuştur (Grönland’da 70 değeri). Özellikle kömürün yanma
çıktıları, kurşunlu benzinle çalışan araç egzos çıktıları ve endüstriyel büyüme bunu
tetiklemiştir. 1972’de Uygulamaya giren ABD Temiz Hava Regülasyonu ile düşüş
başlamıştır. 1989’da SSCB’nin çöküşü sayesinde düşüş devam etmiş, değer Arktik Rusya’da
120’ye ve buna paralel olarak Grönland’da 15’e düşmüştür. 2000 yılı sonrası artan çevre
bilinci ve alternatif malzemelere yönelim sayesinde kurşun emisyonu düşmeye devam
etmiştir. Arktik Rusya buzulunda 80 mikrogram kurşun/metrekare/yıl okunmuştur. Salgının
yaşandığı son birkaç yıl içinde (KOVİD-19) kapanma ve endüstriyel daralma nedeniyle
düşüşün az da olsa sürdüğü/süreceği öngörülebilir.
5.Sonuç
En eski metallerden olan kurşun birçok masalsı ve şaşılacak olaylara, faydalara ve zararlara
konu olmuştur. Geçenlerde bir makalede, kurşun-kalay lehim alaşımları için AB tarafından
getirilen yasaklama haberi verilmişti. Bu haberde, elektrik ve elektronik cihazlarda (akıllı
telefon, bilgisayar ve TV gibi) kurşunun asla bulundurulamayacağı ısrarla vurgulanmıştı.
Makalede mesajı kuvvetlendirmek için “ya kurşunsuz ya ölüm" sözcüğü de kullanılmıştı.
Olumsuz mesaja ihtiyatlı bakmak, bazen katılmamak bilimin gereğidir. Bilim dinamiktir,
denemedir ve yeniliklerle birlikte kararsızlık da üretir. Orada, yeni gözlemler, fikirler ve
açıklamalar hep vardır, kesin yargıda bulunulmaz ve birçok şey görecelidir. Kurşun
bulunduran cihaz veya ürünün imalatı, tamiri ve bakımında yoğunlaşan bir kişinin sağlığı için
yukarıda verilen özdeyişin verdiği mesaj önem kazanır. Eğer o kişi temas boyunca nitelikli
maske, gözlük ve eldiven kullanırsa risk azalacaktır, tehlike büyük ölçüde bertaraf edilmiş
olacaktır. Kısaca, kurşunlu gereçle uzun süreli yüksek oranda temas varsa korkutucu riskten
söz edilebilir. Burada doz aşımı söz konusudur. İçme su hatları ve gereçleri için de benzer
yaklaşım kurulabilir. Kurşun boru veya kurşun içeren pirinç alaşımı bir musluktan akan su;
içilecekse filtreden geçirmek, kurşun boruda bekleyen suyu ve uzun süreli kaynamış suyu
içmemek veya aynı suyu devamlı içmemek, kaçınma alternatifleridir ve riski azaltır. En
büyük tehlike kurşun madenciliğindedir ve burada, süreçler kurşun mineralini çıkarma, kırma,
kavurma, izabe, metal eldesi ve alaşımlamanın tüm basamakları kapsanmıştır. Araştırmalar,
kurşun gibi ağır metallerin üretimlerinde, ekosistem tahribatının çok yüksek olduğu ve uzun
zamanlı etkilere yol açtığını, toprak, bitki ve suda aşırı birikimler oluşturduğunu göstermiştir.
Bilim dinamiktir, denemedir ve yeni yöntemlerle eskiye ait verileri/bilgileri de üretir. Buz
derinliği ile tarihi derinlik ilişkisi kurmak, binlerce yıl öncesinin kurşun tozu miktarını bugün
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ölçerek yorum getirmek çok etkileyicidir. Uygarlık tarihi ve dertlisi olduğumuz salgınlar
(pandemiler ve influenzalar) tarihini bugünden okumak, diğer bir ifade ile yaşanmışlıkları
yeni verilerle tartışmak ufuk açıcıdır. 1940 yılından itibaren yarım yüzyıl boyunca buzullarda
hapsolmuş yüksek kurşun katışkıları, endüstrilerin ve araçların kurşun salınımlarıyla zirve
yapmıştır. Diğer zamanlar için ölçülen çok düşük kurşun pikleri salgınlarla/felaketlerle
ilişkilendirilirken, makul yükseklikteki pikler ise endüstriyel sıçramalar/refah artışları ile
bağlantılı görülmüştür.
Yerkabuğunda mineral olarak çinko, antimuan ve gümüşe eşlik eden ve genellikle onlarla
birlikte üretilen kurşun, mineralojisi, cevher zenginleştirmesi ve izabesiyle dikkat gerektiren
süreçlere sahiptir. Buralarda doğal çevrimler, prosesler, atıklar ve karşılıklı etkileşim
(biyolojik, fiziksel, kimyasal ve insan boyutlu) vardır. Kurşun yoğun uğraşlarda çalışan
sağlığı ve çevre sağlığı (yer altı suyuna karışma) büyük ölçüde tehdit altındadır. Dikkatsiz
eylemler ve işlemler önemli çevresel problemlere ve sağlık sorunlarına yol açmaktadır.
Kurşunun doğada çok olması, düşük sıcaklıkta ergimesi ve kolay şekillendirilebilmesi gibi
birçok nedenler kullanılmasını cazip kılmaktadır. Kurşunun çeşitli öğelerde (batarya-pil-akü,
vana-musluk-pompa, elektrik-elektronik cihazlar, cephane – mühimmat gibi) yaşayan
faydaları saymakla bitmez. İkileme dikkat kesilmek gerekir! Kurşun insanoğlunu radyoaktif
ışımalardan (x-ışınları gibi) en iyi şekilde korurken, bir şekilde kendisi insan bünyesine doz
aşımıyla girerse birçok sağlık problemi doğurur.
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ÖZET
İslâm kitap sanatlarında minyatürlü yazmaların üretim biçimi, geleneksel olarak kolektif bir
çalışmaya dayanır. Merkezî bir yönetim sistemi içinde, saray ve çevresinin hamiliğinde
üretilmiş bu yazmalar, üretildikleri dönemin sanatsal eğilimlerini ve etkileşim içinde oldukları
diğer kültürel unsurları yansıtır. Ancak çoğu imzasız olan bu yazmaların üretiminde çalışmış
sanatçıların kimlikleri ve kişisel üslûplarıyla ilgili bilgiye nadiren ulaşılabilir. Az sayıda olan
imzalı örnekler ise, sanatçının bağlı bulunduğu okula/üslûbuna ilişkin önemli ipuçları sunar ve
üslûp bakımından değerlendirmeler yapmaya imkân tanır. Örneğin, eğer sanatçı başka bir sanat
merkezinden (nakkaşhane/kitabhane) gelmiş ya da getirilmişse, geleneklerini sürdürdüğü
okulun etkilerini tespit etmek ve imzasının bulunmadığı ancak imzalı örneklerle benzerlikler
taşıyan yazmaların üretildikleri sanat okuluna ilişkin atıfta bulunmak mümkün olur. Bu
bakımdan, İslâm kitap sanatları alanında önemli bir yere sahip olan Özbek Hanlığı dönemi
(1500-1599) sanatçılarından Mahmud Müzehhib’le ilişkilendirilen minyatürler dikkate
değerdir. Bu çalışmada, Mahmud Müzehhib’in imzasının bulunduğu seçilmiş yazmalarda yer
alan minyatürler tanıtılmış ve Mahmud Müzehhib’in üslûbuna dair tespit yapabilmek amacıyla
genel kompozisyon özellikleri değerlendirilmiştir. Böylelikle, özellikle 16. yüzyılın ikinci
yarısından itibaren baskın olan Buhara minyatür okulu özelliklerinin daha iyi anlaşılması
amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Mahmud Müzehhib, Özbek Hanlığı, Buhara Minyatür Okulu, 16. Yüzyıl
Özbek Minyatürleri.
THE MINIATURE PAINTINGS ATTRIBUTED TO MAHMUD MUZEHHIB FROM
THE REIGN OF UZBEK KHANATE (1500-1599)
ABSTRACT
The production of illustrated manuscripts in Islamic book arts is traditionally based on a
collective work. These manuscripts, produced within a central management system, under the
patronage of the palace and its surroundings, reflect the artistic tendencies of the period in which
they were produced and other cultural elements with which they interact. However, information
about the identities and personal styles of the artists who worked in the production of these
manuscripts, most of which are unsigned, is rarely available. The few signed examples, on the
other hand, provide important clues about the school/style of the artist and allow to make
evaluations in terms of style. For example, if the artist came or was brought from another art
center (nakkashane/kitabhane), it would be possible to identify the effects of the school where
he continued his traditions and to make references to the art school where the manuscripts,
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which do not have his signature but bear similarities with the signed samples, were produced.
In this respect, the miniatures associated with Mahmud Muzehhib, one of the artists of the
Uzbek Khanate period (1500-1599), who have an important place in the field of Islamic book
arts, are noteworthy. In this study, the miniature paintings in some manuscripts signed by
Mahmud Müzehhib and attributed to Mahmud Müzehhib were demonstrated and in order to
make attributions to his style the general compositions were evaluated. Thus, it is aimed to
comprehend the pecularities that the painting school Bukhara held.
Keywords: Mahmud Muzehhib, Uzbek Khanate, Bukhara Painting School, 16th Century
Uzbek Miniature Paintings.
Giriş
Sanat tarihi disiplininin bir kolu olan İslâm kitap sanatları araştırmaları kapsamına giren yazma
eserler, tıpkı İslâm coğrafyasında üretilmiş diğer sanatsal objeler gibi kronolojik bir
sınıflandırma içinde değerlendirilmiştir. Bu sınıflandırma çoğunlukla hükümdarlıkların
yükseliş ve düşüş dönemleriyle bağlantılı olarak çizgisel bir tarih anlayışına dayanır. Bunun
yanında, özellikle özgün minyatür üslûplarını ortaya çıkaran atölyelerin bulunduğu şehirler de
(çoğunlukla yönetim merkezinin bulunduğu başkentler) bu dönemlerin adlandırılmasında
belirleyici olmuştur.
Bu türden sınıflandırmalar, sanat üretimine etki eden dönemin kültür ortamı; iktidarın ve sanat
hamilerinin zevkleri ve eğilimleri; sanatçıların yetiştikleri ve/veya bağlı bulundukları okullar
gibi kriterleri içeriyor gibi görünse de yazma eserler için bu değerlendirmelerin tamamının
yapılabilmesi her zaman mümkün olmamıştır.
Minyatürlü bir yazma eserin araştırmacıya sunduğu görsel materyal (kitabın süslemeli iç ve dış
kabı ile müzehhep ve minyatürlü sayfaları vb.), her zaman için biçime ilişkin tespitler yapmaya
imkân tanır. Minyatürlü bir yazma eserin üslûbuna ilişkin fikir yürütmek ise, temel sanat
ilkelerinin sanatçılar tarafından nasıl kullanıldığının değerlendirilmesine dayanır. Bir yazma
eserin minyatürlerinde kompozisyon kurgusu; renk anlayışı (renk paleti); mimarînin tasviri,
figür ve doğa elemanlarının tasvirinde sanatçının/sanatçıların fırça kullanımı ve uygulama
teknikleri, üslûbu işaret eden başlıca unsurlardandır. Ancak, İslâm kitap sanatları geleneğinde
minyatürlü yazmalar, genellikle saraya bağlı nakkaşhane ya da kitabhânelerde kolektif bir
çalışmayla üretilmiştir. Merkezî bir yönetim sistemi içinde, saray ve çevresinin hamiliğinde
üretilmiş bu yazmaların çoğunun imzasız olduğu söylenebilir. Bu yazmaların üretiminde
çalışmış sanatçıların kimlikleri ve kişisel üslûplarıyla ilgili bilgiye ise nadiren
ulaşılabilmektedir. Bu nedenle günümüze ulaşmış imzalı örnekler, minyatür
sanatçısının/nakkaşın üslûbunu tanımlar ve bağlı bulunduğu okula ilişkin ipuçları verir.
Örneğin, eğer sanatçı farklı bir sanat merkezinden (nakkaşhane/kitâbhâne) gelmiş ya da
getirilmişse, geleneklerini sürdürdüğü okulun etkilerini tespit etmek ve imzasının bulunmadığı
ancak imzalı örneklerle benzerlikler taşıyan yazmaların üretildikleri sanat okuluna ilişkin atıfta
bulunmak böylece mümkün olur.
Bu bağlamda, 16. yüzyıl boyunca Maveraünnehir’de hüküm süren Özbek Hanlığı (1500-1599)
sanatçılarından Mahmud Müzehhib’in imzasını taşıyan ve onunla ilişkilendirilen minyatürler
önem taşımaktadır. Bu çalışmada, Mahmud Müzehhib’in imzasının bulunduğu ve Mahmud
Müzehhib’e atfedilen bazı yazmalardan seçilmiş minyatürler genel kompozisyon özellikleri
bakımından değerlendirilmiştir. Bu çalışmanın amacı, Mahmud Müzehhib’in minyatürlerinde
kurgu ve biçime dair örnekler üzerinden Buhara minyatür okulu özelliklerinin daha iyi
anlaşılmasıdır.
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Özbek Hanlığı’nın Başkenti Buhara’da Kültür ve Sanat Ortamı
Özbek Hanlığı – diğer bilinen adıyla Şeybanîler – adını, Özbeklerin atası Cengiz Han’ın (11551227) büyük oğlu Cuci’nin Şiban ismindeki oğlundan almıştır. Bu soydan gelenlerin ilk hanı
olarak seçilen Ebu’l Hayr Han (1428-1468), 15. yüzyılın sonlarına doğru Timurlu
hakimiyetindeki Maveraünnehir bölgesine doğru ilerlemiştir. Dedesi Ebu’l Hayr Han ve babası
Şah Budak Han’ın aynı yılda yaşanan ölümleri (1478) üzerine başa geçen Şiban Han,
Timurlular arasındaki kargaşadan yararlanarak 1500 yılında Buhara ve Semerkant’ı almış;
1500-1507 yılları arasında Mâverâünnehir, Hârizm ve Horasan’ın hemen hemen bütün
şehirlerini ele geçirmiştir (Türkoğlu.2010: 45-46; Altıer, 2008: 144).
Şeybanîler’in kendilerini Timurluların asıl varisi olarak görmeleri, 16. yüzyıl başında Timurlu
hükümdarı Sultan Hüseyin Baykara’nın (1470-1506) sahibi olduğu toprakları kapsayan
Maveraünnehir’de hak iddia etmelerine sebep olmuştur. Böylece, Şiban Han tarafından 1507
yılında alınan Herat, 1510 yılında Safevi hükümdarı Şah İsmail tarafından yeniden alınana
kadar Özbekler için bir merkez konumuna gelmiştir. “Şiban Han, tıpkı Timurlu yöneticileri gibi
sanat hamisi kimliğiyle öne çıkmak ister… Özbeklerin önlerinde 15. yüzyılda İslam
medeniyetlerinin sanat faaliyetlerinin biçimlenmesinde büyük katkısı olan Timurlular gibi
güçlü bir model durmaktadır” (Altıer, 2008: 146). Şiban Han, Orta Asya sanatının devamlılığını
sağlamak için Timurluların kültür politikasını da bu yönde bir model olarak almıştır.
Herat’ın Özbekler tarafından işgali sırasında, İslâm dünyasının en ünlü sanatçılarından Bihzâd,
Herat’ta kitabhanenin başnakkaşı olarak çalışmaktadır ve 1507-1510 yılları arasında da Şiban
Han’ın himayesinde çalışmış olması muhtemeldir (Gruber, 2005: 3). İnal’a göre (1995: 170),
Sultan Hüseyin Baykara’nın atölyesinde çalışan kimi sanatçılar Buhara’ya götürülmüş, ancak
Bihzâd’ın Buhara’ya götürüldüğü rivayet edilmiş olsa da bu konuda kesin bir bilgi
bulunmamaktadır. Safevi hükümdarı Şah İsmail, Şiban Han’ı 1510’da Merv’de yendiğinde
Bihzâd, Herat’tan alınıp Safevi başkenti Tebriz’e götürülmüş, saray kitabhânesinin başına
geçirilmiş ve ölümüne kadar da bu görevde kalmıştır (Gruber, 2005: 3).
Özbek Hanlığı’nın başkenti Buhara’da 16. yüzyıl başlarında kitap sanatları alanındaki
faaliyetler, Timurlu dönemi Herat okulu etkisinde başlamış, ancak ilerleyen dönemlerde Herat
okulunun etkisi görülmekle birlikte özellikle minyatür sanatı alanında özgün bir üslûp ortaya
çıkmıştır. Buhara minyatür okulunun kuruluş tarihine ilişkin kesin bir tarih bulunmamaktadır.
Bahari’ye göre (2003: 252), 16. yüzyıl öncesinde Buhara’da saraya bağlı kurumsal bir atölyenin
(kitabhane) varlığından söz edilemese de Şiban Han’ın 1500’de Buhara ve Semerkant’ı
almasıyla önce Semerkant’ta başlayan ve hemen sonrasında Buhara’da devam eden minyatürlü
kitap üretiminden söz etmek mümkündür.
1510’daki yenilgiden sonra Şeybanîler’in Herat’a yaptıkları akınlar kesintisiz olarak devam
etmiştir. 1528 yılında Şiban Han’ın yeğeni Ubeydullah Han (s. 1533-1539) Herat’ı yeniden ele
geçirmiş ve ardından Ubeydullah Han’ın yönetiminde başkent Buhara’da parlak bir dönem
başlamıştır (Yücel, 2012: 22). O sırada Herat’ı yöneten Şah İsmail’in oğlu Sâm Mirza, Herat
kitabhânesindeki değerli yazma eserlerle birlikte çoğu sanatçıyı da yanına alarak Herat’ı terk
etmek zorunda kalmıştır: “… Özbekler Herat’tan kısa sürede çıkarılmış ve Şah Tahmasp
tarafından yenilgiye uğratılmış olsalar da Ubeydullah Han Herat kitabhânesinde çalışan
yetenekli sanatçılardan bazılarını Buhara’ya gönderebildi.” (Bahari, 2003: 253).
Özbek Hanlığı’nın başkenti Buhara’da 16. yüzyıl başlarında kitap sanatları alanındaki üretim,
Timurlu dönemi Herat okulu etkisinde başlamış, ancak ilerleyen dönemlerde Herat okulunun
etkisi görülmekle birlikte özellikle minyatür sanatı alanında özgün bir üslûp ortaya çıkmıştır
(Tanındı, 2018: 579).

www.artuklukongresi.org

385

Mardin, TURKEY

7th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

Mahmud Müzehhib’e Atfedilen Minyatürler ve Kompozisyon Özellikleri
Osmanlı tarihçisi Gelibolulu Mustafa Âli, 1587’de kaleme aldığı Menakıb-ı Hünerveran’da
Mahmud Müzehhib’ten söz etmiştir: “… On dördüncü, ‘Buharalı Sultan Mahmud’ olup yazı
güzelliğinden nasip almış, yazı yazma sanatı üslûbuna, tezhipçiliği daha üstün gelen, hüneri
besleyen bir hünerli kimsedir…” (Âli, çev.Cunbur, 2012: 118).
Mahmud Müzehhib’in yaşadığı yüzyılda yazılmış olan ilk elden çeviri kaynakların yanında,
Mahmud Müzehhib ve Buhara minyatür okulu ile ilgili günümüz yayınları 20. yüzyılın
başlarına dek gider. 1529’da Herat’tan Buhara’ya getirildiği kabul edilen Mahmud
Müzehhib’in imzası bulunan ve/veya O’na atfedilen minyatürlerin yer aldığı yayınlardan ilki,
1931’de Londra Burlington House’da açılan İslâm sanatları sergisinin kataloğudur (Binyon vd.,
1971). Mahmud Müzehhib’i detaylı bir biçimde ele alan erken tarihli yayınlardan bir diğeri de
Armenag Sakisian’ın 1937’de yayınlanmış olan “Mahmud Mudhadib – Miniaturist,
Enlumineur et Calligraphe Persan” (İranlı Bir Minyatür Ustası, Nakkaş ve Hattat Mahmud
Müzehhip) başlıklı makalesidir.1 Bu makale, Mahmud Müzehhib hakkındaki tek biyografik
çalışmadır. Genel olarak Şeybanîler’in kitap sanatları faaliyetleri hakkındaki Türkçe yayınlar
ise oldukça niteliklidir. Sayıca az olan bu yayınların içinde Mustafa Sümer’in 1980 tarihli
makalesi “Bir Özbek Nakkaşı Mahmut Müzehhip ve Yayınlanmamış Yeni Minyatürleri”
(Sümer, 1980) önemli bir yer tutar. Bu makale Mahmud Müzehhib’i ve eserlerini konu alır,
ayrıca daha önce yayınlanmamış minyatürlerini tanıtır. 1976’da yayınlanan Güner İnal’ın
(1976) makalesi ise, Topkapı Sarayı koleksiyonundaki bir Özbek Şehnamesini tanıtır ve bu
vesileyle Özbek Şeybanîler’in sanat ortamından ve sanatçı Mahmud Müzehhib’den bahseder.
Bunun yanında, 2007’de tamamladığı “Şiban Han Dönemi (1500-1510) Özbek Kitap Sanatı”
adlı yayınlanmamış doktora tezi ile birlikte Semiha Altıer, Şeybanîler’in kültür ve sanat ortamı
üzerine 2008-2013 yılları arasında kapsamlı yayınlar yapmıştır.2 Zeren Tanındı’nın Topkapı
Sarayı Müzesi’nde bulunan, Buhara’da yapılmış olan tek sayfa minyatürleri incelediği makalesi
de 16. Yüzyılın ikinci yarısındaki Özbek kitap sanatları faaliyetlerini anlatan detaylı bir
yayındır (Tanındı, 2018).
Mahmud Müzehhib imzalı minyatürler arasında en erken tarihli olanları, İran Hükümeti’nden
izinle Meşhed’deki İmam Rıza Türbesi’nden alınarak 1931 Londra Burlington House
Sergisi’nde gösterilmiş olan dört adet tek sayfa minyatürdür (Sümer, 1980: 471). Bu
minyatürlerden ikisinin siyah-beyaz fotoğraflarının bulunduğu katalogdaki detaylı bilgiye göre
Mahmud Müzehhib, bu minyatürleri 16. yüzyılın hemen başında Herat’tayken yapmıştır
(Binyon vd., 1971: 107, 122) (Resim 1-2).

Armenag Sakisian (1937). “Maḥmūd Mu͟d͟hahīb-Miniaturiste, Enlumineur et Calligraphe Persan”, Ars Islamica
(4): 338-348.
2
Altıer, Semiha (2007). “Şiban Han Dönemi (1500-1510) Özbek Kitap Sanatı” (Yayımlanmamış doktora tezi).
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.; Altıer Semiha (2011). “Özbek Hanlığı’nın (1499-1599)
Kültür Basamaklarındaki İlk Seçkinler: Bir Biyografi Denemesi”, Türkiyat Araştırmaları (15/Güz): 255-276.
1
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Resim 1 (Solda): ‘Üç Çinli Genç Kız’, (Binyon vd., 1971: 107, 151).
Resim 2 (Sağda): ‘Aşığına Elma Sunan Genç’, (Binyon vd., 1971: 107, 152).
Mahmud Müzehhib’in Buhara’ya geldikten sonraki imzalı en erken tarihli minyatürleri ise Paris
Bibliotheque Nationale de France’da bulunan Supp. Pers. 985 numaralı Nizami’nin Mahzenü'lEsrar nüshasında yer almaktadır (Sümer, 1980: 472; Soudavar, 2016: 69). Sultan Mîrak
Kitâbdâr’ın 1538’de istinsah ettiği Nizami’nin Mahzenü'l-Esrar (Supp. Pers. 985) nüshasının
34a varağında ve çift sayfa olarak düzenlenmiş 40b-41a varaklarında Mahmud Müzehhib’in
imzası görülmektedir (Resim 3-4). Resim 3 ve 4’te görülen minyatürlerde benzer bir
kompozisyon şeması kullanılmıştır: Kompozisyonun 2/3’üne konunun ana figürleri, 1/3’üne de
gökyüzü yerleştirilmiştir. Kompozisyon, Herat üslûbundaki dış mekan şemalarını çağrıştırsa da
varak 34a’da gökyüzünün açık maviye boyanması, varak 40b-41a’da tepelerle belirlenen ufuk
çizgisi ve zeminden yükselerek gökyüzüne müdahale eden renkli kayaların Mahmud
Müzehhib’in kişisel üslûbunu taşıdığı söylenebilir. Bunun yanında, Buhara üslûbuna
atfedilecek niteliklerden biri olan resim yüzeyinde boşlukların kullanılması, bezemenin salt
boşlukları doldurmak için kullanılmaması da 34a ve 40b-41a varaklarındaki minyatürlerde
görülmektedir; her üç minyatürde de gökyüzü için geniş alanlar bırakılmıştır (Resim 3-4).
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Resim 3: ‘Anuşirvan, bir av sırasında veziri ile harap bir köyden geçerken veziri,
kuşların kralın zulmü hakkındaki sözlerini ona tercüme eder’, Mahzenü'l-Esrar, 1538, (BNF,
Supp. Pers. 985), varak 34a (http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8432899d).
Mahmud Müzehhib, Buhara’daki kitâbhânenin kuruluşunda önemli bir rol oynamış ve Timur
zamanında ortaya çıkmış Herat üslûbunu Buhara’ya taşımış sanatçılarından biridir (Gray, 1977:
148). Gray’e göre (1977: 148), Herat’ta üretilmiş ve Şeybânîler tarafından Buhara’ya getirilmiş
minyatürlü yazmalardan olan bir Tuhfat al-Ahrar (BNF, Supp. Pers. 1416) nüshasında
Mahmud Müzehhib’e ait minyatürler bulunmaktadır. Yazmanın 81b-82a (Resim 5)
varaklarında yer alan çift sayfa halinde düzenlenmiş minyatürlerde, kompozisyon alanının
yaklaşık yarısı altınla kaplanmış bir tepe ile ikiye bölünmüştür. Buhara minyatür okuluna ait
bir özellik olarak nitelenebilecek olan altının geniş alanlarda kullanımı bu minyatürde karşımıza
çıkmaktadır.
Mahmud Müzehhib, Abdülaziz Han’ın (1539-1550) Buhara’daki hükümdarlığı boyunca
istinsah edilen Nizami, Ali Şir Nevai ve Camî gibi ünlü tasavvuf şairlerinin eserlerinin
resimlenmesinde çalışmıştır. Bu minyatürlü yazmalardan pek çoğunda, eserin Abdülaziz Han’a
ithaf edildiği yazılmış ve bazılarında da Mahmud Müzehhib ve Abdullah (Buharî) tarafından
imzalanmış minyatürler bulunmaktadır (Schmitz, 2000: 527).
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Resim 4: ‘Sultan Sancar, şehzadenin adaletsizliğine maruz kalmış yaşlı kadının şikayetlerini
dinler’, Mahzenü'l-Esrar, 1538, (BNF, Supp. Pers. 985), varak 40b-41a
(http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8432899d).
Tanındı’nın (2018: 582) makalesinde yer alan 1540’lara tarihlendirilmiş Mecmua’da (TSMK,
R.1964) bulunan Mahmud Müzehhib imzalı çift sayfa minyatür de Mahmud Müzehhib’in
üslûbunu yansıtan örneklerdendir (Resim 6). Çift sayfa halinde düzenlemiş ve bir metne bağlı
olmayan, dönemin sevilen temalarından biri olarak genç kadınların tasvir edildiği bu iki
minyatürde, Mahmud Müzehhib’in parlak ve canlı renkleri en dikkat çekici unsurlardandır.
Bunun yanında, bu minyatürlerde görülen detaylı işçilik, kıyafetlerin üzerindeki bitkisel ve
zamindeki geometrik desenlerin kullanımı Herat üslûbunun devam ettirildiğini göstermektedir.
Soudavar’a göre (2016: 73) Mahmud Müzehhib, 1545-1560 yılları arasında Buhara’da
çalışmıştır. Buhara’dayken yapmış olduğu bilinen minyatürlerde Mahmud Müzehhib’in
üslûbundaki en dikkat çekici unsurlar, doğa elemanlarını parlak renklerle çalışması ve özellikle
ağaç vb. bitkilere fazlasıyla yer vermesidir. 2014’te Sotheby’s’in ‘Arts of the Islamic World’
(İslam Dünyasından Sanat) müzayedesinde satılmış olan, 16. yüzyılın ikinci yarısına
tarihlendirilen ve Mahmud Müzehhib’e atfedilen Sadi’nin Gülistan’ına ait bir minyatürde bu
özellikler ön plandadır (Resim 7).
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Resim 5: Tuhfat al-Ahrar (BNF, Supp. Pers. 1416), varak 81b-82a
(https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8432210k/f164.item.zoom)

Resim 6: ‘Genç Kadınlar’, Mecmua, yaklaşık 1540, Buhara, TSMK, R.1964, varak
1b-2a (Tanındı, 2018: 582).
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Resim 7: Sadi’nin Gülistan’ından Mahmud Müzehhib’e atfedilen bir minyatür, 16.
yüzyılın ikinci yarısı, Buhara. ‘Arts of the Islamic World’ (İslam Sanatı), 8 Ekim 2014’te
Sotheby’s Lot 60 no.lu satış (https://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2014/artsislamic-world-l14223/lot.60.html)
Sonuç
Mahmud Müzehhib’e atfedilen minyatürler üzerinden ‘Buhara Minyatür Okulu’na dair kesin
tanımlamalar ortaya koymak mümkün olmasa da ortak özelliklerden söz etmek mümkün
olabilir. Yukarıda gösterilmiş olan minyatürlerde figürlerin karakteristik özelliklere sahip
olduğu görülmekle birlikte kompozisyonlarda kullanılan doğa elemanlarının da Mahmud
Müzehhib’in üslûbunu açık bir şekilde yansıttığı söylenebilir.
Herat okulunda Bihzad’ın öğrencisi olarak yetişmiş ve 1530’lu yıllarda Buhara’daki Özbek
sarayında çalışmış olan Mahmud Müzehhib ve Abdullah (Buharî) gibi sanatçılar ile Herat
akınları sırasında Buhara’ya getirilen minyatürlü yazmalar sayesinde, Buhara’da üretilmiş
minyatürlerde Herat geleneğinin devam ettiği görülmektedir. Ancak bu dönemde, özellikle
Mahmud Müzehhib’in çalışmış olduğu minyatürlü yazmalarda, Şeybanîlerin mirasçısı
olduklarını kabul ettikleri Timurlu Herat kültürünün izlerinin yanısıra, Özbek Buhara’ya özgü
yeni bir üslûbun doğduğundan bahsedilebilir (Gruber, 2015: 7).
Bu çalışmada tanıtılan, Mahmud Müzehib’e atfedilen minyatürler, sanatçının kendine özgü
üslûbunu ve 16. yüzyılda Buhara okuluna katkısını göstermektedir: Parlak ve canlı renklerin
geniş satıhlarda kullanılması; gökyüzünde çoğunlukla mavi tonlarının kullanılması; yine
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gökyüzünde ya da dış mekanların zeminlerinde altının büyük oranda kullanılması; metne bağlı
olmayan tek sayfa minyatürlerde görülen uzatılmış, büyük ve yuvarlak yüzlü figürler; 16.
yüzyılın ikinci yarısından itibaren Safevi dönemi minyatürlerinde görülen ince işçilik ve
yüzeylerin geometrik desenler ya da doğa elemanlarıyla doldurulmasının aksine sadeleştirilmiş
yüzeyler Buhara minyatürlerinin özgün niteliklerindendir.
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ÖZET
Corona virüs salgını, peyzaj mimarlığı eğitim-öğretiminde, en fazla uygulamalı dersleri
etkilemiştir. Bitkisel tasarım dersi de bunlardan biridir. Çünkü yüz yüze yapılması tasarım
mantığı ve algısını artırmaktadır. Ancak tüm ülkeyi etkileyen pandemi gibi özel durumlarda
çalışmaların dijital ortamda yapılabileceği bazı yöntemler geliştirilmesi zorunludur. Bu
çalışmada bitkisel tasarım dersinin internet ortamında çevrim içi olarak etkin verilebilmesi
için hazırlanan uygulamalar açıklanmıştır. Bu dönemde yaşanan deneyimlerin bilimsel olarak
değerlendirilerek geleceğe aktarılması önemli görülmesi nedeni ile bu çalışma yapılmıştır.
Öğrencilerin en etkin olarak algılamalarının sağlanması ve geri dönüşlerin elde edilebilmesi
için haftalık takip gerektiren ödev sistemi kullanılmıştır. Öğrencilerin kendi araştırmalarını
yapmaları yanı sıra hazırladıkları çizimlerin ve edindikleri kazanımların derslerde birebir
tartışılabilmesini kolaylaştırabilmek için tablolar ve şablonlar hazırlanmıştır. Dönem sonunda
bitkisel tasarım dersinin başarısının ölçülebilmesi için bir anket yapılmıştır. Anket 2020-21
güz döneminde, 53 öğrenciye uygulanarak sonuçları tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Covid-19 pandemisi, Bitkisel tasarım, Peyzaj mimarlığı eğitimi

REFLECTIONS OF COVID-19 PANDEMIC ON PLANTING DESIGN EDUCATION
ABSTRACT
The Corona virus epidemic has affected the most applied courses in landscape architecture
education. The planting design course is also one of them. Because doing it face to face
increases the design logic and perception. However, in special cases such as the pandemic that
affects the whole country, it is necessary to develop some methods in which studies can be
carried out in the digital environment. In the study, the applications prepared in order to give
the herbal design course online effectively on the internet are explained. In this study was
carried out because it is considered important to evaluate the experiences in this period and
transfer them to the future. The homework system, which requires weekly follow-up, has been
used in order to ensure that students perceive it as the most effective and to obtain feedback.
Tables and templates have been prepared in order to facilitate the students to do their own
research, as well as to discuss the drawings they have prepared and the achievements they
have acquired. At the end of the semester, a survey was conducted to measure the success of
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the planting design course. The survey was applied to 53 students in the 2020-21 fall semester
and the results were discussed.
Keywords: Covid-19 Pandemic, Planting design, Landscape education
GİRİŞ
Günümüze kadar dünya çapında insanlık tarihinin seyrini etkileyen belli bazı salgın
hastalıklar görülmüştür. Bu salgın hastalıklardan insanlık tarihi üzerinde en fazla etki
bırakanlar veba, kolera, tifüs, çiçek, ebola ve griptir. Günümüzde ise Covid-19, hızla bulaşan
ölümcül etkisi ile tüm dünyayı etkisi altına almıştır. Toplumlar sosyal ortamlardan, iş
yerlerinden, okullardan, toplu olunan tüm alanlardan uzaklaşmak, açık alanlarda bile maske
kullanmak zorunda kalarak hijyene önem vermiştir. Sağlığın önemi artık toplumda her yaş
grubu için derinden anlaşılmış, alışkanlık ve yaşam biçimleri değiştirilmiştir.
Günümüzde yaşanan bu Covid-19 pandemisi ile baş edebilmek, onu takip eden süreçte de
küresel çapta insanlığı ve doğayı etkileme potansiyeli olan değişiklikler konusunda bilgi
sahibi olmak, sebep ve sonuçların göz önünde bulundurulması önemli olmuştur (TÜBA,
2020; Aktürk, 2020). Bu konu tüm eğitim kurumları için de önemlidir. Bu bağlamda peyzaj
mimarlığı eğitiminde çevrimiçi derslerin hazırlık aşamaları, ders ödevlerinin ve
uygulamaların geleceğe taşınması ve öğrencilerden alınan geri dönüşlerin sunulması gerekli
görülerek bu çalışma yapılmıştır.
Çalışmanın amacı, 2020-21 yıllarında uzun süreli olarak toplumları etkisi altına alan Covid 19
pandemisinin, “Bitkisel Tasarım” eğitimine nasıl yansıdığının ortaya konulması ve geleceğe
yönelik bilgi aktarılabilmesidir. Yakın tarihte bu şekilde uzun süreli ve sürekli mutasyona
uğrayarak etkisini artıran, tüm kurumsal faaliyetleri sekteye uğratan bir salgının örneği
görülmemiştir. Bu nedenle bitkisel tasarım eğitiminin aksamadan devam edebilmesi ve daha
verimli olarak yapılabilmesi için hangi yöntemlerin kullanılması ve dersin nasıl yönetilirse
daha başarılı olunacağı konusunda yeterli veriye ulaşılamamıştır.
Yapılan çalışmada, covid-19 pandemisi süresinde yürütülen bitkisel tasarım dersinin
aşamaları açıklanarak, derse katılan öğrencilere uygulanan anketin sonuçları değerlendirilmiş,
derste uygulanan yöntemin başarısı test edilmiştir. Öğrencilerden alınan geri dönüşler,
gelecekte dersin yürütülmesinde ve farklı kurumlardaki bitkisel tasarım eğitimlerinde yol
gösterici olacaktır. Çalışma, bitkisel tasarımların temel elemanı olan, odunsu bitkiler
kapsamında yapılmıştır. Otsu bitkiler, gelecek dönemlerde tasarımı ile anlatılmaktadır.
Özellikle eğitim hizmetlerinde yaşanan radikal değişimlerin yarattığı ve yaratacağı etkiler ile
bunlara yönelik alınabilecek bireysel, toplumsal, ekonomik ve siyasi tedbirlerin psikolojik
açıdan açığa çıkartabileceği etkiler oldukça önemlidir. Günümüzde pandemi süreci devam
etmektedir ve devam eden belirsizlik yeterli saptamaların yapılmasını zorlaştırmaktadır. Bu
durum güncel çalışmaları ve ileride yapılacak çalışmaları sınırlandırmaktadır (Aktürk, 2020).
Covid-19 pandemi süreci ve etkileri
Bir hastalığın veya enfeksiyonun etkeninin ülkelerde, kıtalarda, hatta tüm dünyada çok geniş
bir alanda yayılım göstermesi “pandemi”dir (Sağlık Bakanlığı, 2020). Pandemilerin en önemli
özelliği insandan insana çok hızlı bir şekilde yayılıyor olabilmesidir (Medipol, 2020). İlk
olarak Çin’in Vuhan Eyaleti’nde, 2019 Aralık ayının sonlarında solunum yolu belirtileri (ateş,
öksürük, nefes darlığı) ile gelişen bir grup hastada yapılan araştırmalar sonucunda 13 Ocak
2020’de tanımlanan bir virüstür (Hayatadestekonline, 2021). Türkiye’de ilk Covid 19
vakasının görülmesi, 11 Mart 2020 tarihidir ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de aynı tarihte
pandemi ilanı vermiştir. İnsandan insana bulaşma özelliğine sahip olması nedeniyle dünya
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çapında kolayca yayılım göstermiştir (T.C.S.B., 2020) ve DSÖ tarafından resmen COVID-19
olarak belirlenen “Yeni Koronavirüs Hastalığı”, tüm dünya ülkelerini etkileyen bir salgın
seviyesine ulaşmıştır (Rajkumar, 2020; Yıldırım, 2020).
Salgının Türkiye’de yaşanmaya başlamasının hemen ardından 16 Mart 2020 tarihinde,
Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda üniversitelerde eğitim internet
aracılığı ile çevrimiçi olarak yapılmaya başlanmıştır. Bu doğrultuda, derslerin yürütülmesinde
sorun yaşanmaması için Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü tarafından, çok
hızlı bir şekilde kararlar alınarak, Microsoft Team sistemi kurulmuş ve dersler
aksatılmamıştır. Bitkisel tasarım dersi de bu kanaldan yürütülmüştür.
Bitkisel tasarım ve eğitimi
Bitkisel tasarım, peyzaj mimarlığı mesleki çalışmalarında hem kentsel hem de kırsal
ortamlarda temel unsurdur. Bitkiler bu alanlarda hem oluşturulmak istenen işleve uygun
tasarlanmalı, hem de kullanıcılara estetik görüntüler sunulabilmelidir. Ayrıca iç mekânlarda
da uygun türler kullanılarak, bitkisel tasarımlar yapılabilir. Ancak burada kullanılacak bitki
türleri çok daha dikkatli seçmeli ve bakım şartlarına da dikkat etmelidir. Tüm bu alanlarda
hangi bitkilerin, nasıl kullanılacağını belirlerken hem mekan ve alanların büyüklükleri,
ekolojik özellikleri, hem de tek tek bitkilerin dendrolojik ve genetik özellikleri iyi
bilinmelidir.
Peyzaj mimarlığı çalışmalarında kullanılan bitkiler, tasarım bitkileri, peyzaj bitkileri veya süs
bitkileri olarak isimlendirilmektedir. Bunlar mekânlarda görsel etkiler uyandırabilecek genetik
özelliklere sahiptir. Peyzaj tasarımlarının çok geniş çerçeve içinde uygulanabileceği
düşünüldüğünde ve bitkilerin görsellik yanında bir çok işlevi olduğu düşünüldüğünde, orman
ağaçları, doğal örtüde yer alan odunsu türler de tasarımlarda işlevsel olarak kullanılmaktadır.
Bitkisel tasarımlarda kullanılan bitki çeşitliliği çok fazladır ve her birinin ayrı özellikleri
vardır. Bu nedenle bitkiler ile oluşturulabilecek tasarımlarda sınırsız kombinasyon olanağı
vardır. Bunlardan en iyi kompozisyonlar elde edilebilmesi için hem mekânların hem de
bitkilerin iyi analizi gerekir. Bu tasarımların yapılmasında peyzaj mimarının kişisel yeteneği
kadar bilgi birikimi önemlidir. Şüphesiz canlı örnekler üzerinde uzun yıllar elde edilebilecek
bu bilgilerin bir anda edinilmesi beklenmemektedir. Çünkü çok değişken vardır.
Peyzaj tasarımlarında bitkiler, görsel, işlevsel ve ekolojik bakımdan tamamlayıcı canlı
materyallerdir. Bunlar dış görünüş ve hacimleri, formları, dokuları, kokuları ve çiçek, yaprak,
meyve, dal-sürgün, gövdelerinin mevsimsel renklenmeleri ile algılanarak bireylerin duyularını
etkilerler (Sarı ve Karaşah, 2018). Bitkilerde görülen zamana bağlı olarak yaşanan değişimler,
onların dördüncü boyutlarını oluşturmaktadır. Zamana göre olan bu değişim; hem günün
farklı saatlerinde güneş ışınlarının değişimi ile renk etkisinin değişmesi, hem de mevsimsel
değişimlerin bitkide oluşturduğu, yaprak dökme, çiçek açma ve yapraklardaki renklenmedir.
Bu nedenlerle bitkilerin işlevleri, genetik özellikleri, mekanlarda üç boyutlu etkileri ve bu
dördüncü boyutları peyzaj mimarları tarafından iyi analiz edilerek tasarıma yansıtılmalıdır. Bu
tasarım yetisinin kazandırılabilmesi için öğrencilik aşamasında edinecekleri bitki
özelliklerinin nasıl analiz edilmesi gerektiği bilgisinden, tüm çalışma hayatları boyunca
yararlanabileceklerdir. Bitkiler dünyasının çok geniş olduğu düşünülürse, bir dönemlik kısa
bir sürede tüm peyzaj bitkilerinin özelliklerini ve nasıl tasarlanacağını öğrenmeleri
beklenemez. Ayrıca unutulmamalıdır ki sürekli yeni bitkiler farklı ülkelerden getirilmekte,
moda gibi yayılmakta ve tasarımlarda kullanılmaktadır. Bu durumda yapılması gereken,
peyzaj mimarının bu verileri nasıl analiz etmesi gerektiğini ve kendini sürekli yeni bilgilerle
nasıl donatması gerektiğini ve bitkisel tasarımın mantığını kavramasıdır. Bir formül veya
kesin bir kural şeklinde değil, canlı örneklerle çalışarak ve doğayı sürekli gözlemleyerek en
iyi tasarımlara ulaşılacağı unutulmamalıdır.
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Doğa ve toplum arasındaki denge en iyi bitkisel tasarımlar ile kurulabilir. Mekan genel
anlamıyla; bireyin bir amaca yönelik olarak doğal alanda yaptığı bir sınırlama, yapay olan bir
değişim, sosyal örgütlenme anlamına gelen bir kavramdır. Tasarlanan mekan, beyinde
kurgulanan kavramı fonksiyonel ve simgesel olarak gerçekleşen bir kabuk olarak da
değerlendirilmelidir. Mekan kavramı doku, renk ve malzeme gibi elemanlar ve kullancıyla
beraber anlam ifade etmiş olur (Kurdoğlu vd., 2008; Emür, 2007; Pouya, 2019). Nitekim
kentsel açık mekanlarda kullanılacak bitki türlerinin seçim süreci, tasarımcının görsel ve
işlevsel beklentilerini karşılayacak materyalin biçim ve boyutlarına karar vermesiyle başlayıp,
bu biçimsel özelliklere sahip olan ve ekolojik kriterlerle uyumlu türlerin ortaya konması ve bu
türleri elemek için de sosyal, doğal ve teknik kriterleri filtre olarak kullanması olarak
özetlemişlerdir (Bekci, Var ve Taşkan, 2013; Sarı ve Karaşah, 2018; Pouya, 2019).
MATERYAL VE METOD
Çalışmanın ana materyalini peyzaj mimarlığı lisans eğitiminde yürütülen “Bitkisel
Tasarım”dersi ve derse katılan öğrenciler oluşturmaktadır. Ders haftalık olarak 2 saat teorik, 2
saat uygulamalıdır. Çalışma 5 Ekim 2020 - 8 Ocak 2021 tarihleri arasında, güz yarıyılında (3.
dönem), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Peyzaj
Mimarlığı Bölümü, ikinci sınıfından 53 öğrenci ile yürütülmüştür. Bu dersin yürütülmesinde
kullanılan çizimler ve görsel sunumlar ile öğrencilere uygulanan anket yardımcı
materyallerdir. Dersin sonunda 12 soruluk kısa bir anket uygulanmıştır. Anketin 12. sorusu
açık uçlu olup nicel bir değerlendirme söz konusudur. Anket değerlendirmesinde varyant
analizi ile sorulara verilen yanıtların yüzdelik oranları belirlenmesi yanı sıra, sorular arasında
anlamlı ilişki olup olmadığının analizini veren ‘ki-kare testi’ uygulanmıştır.
Çalışmanın yönteminde öncelikle yüz yüze olarak dersin yürütülmesi sırasında kullanılan
verilerin dijital ortama taşınması, teorik olarak bilgilerin anlatılması ve uygulama için dış
mekânlardan görseller çekilmiştir. Yöntemin diğer aşamasında öğrencilerin edindikleri
bilgileri kavrayabilmeleri ve tasarım yeteneklerini geliştirmeleri için el çizimi ile yapacakları
ödevler verilmiş ve araştırmalar yapmaları istenmiştir. Son aşamada ise öğrencilere kısa bir
anket uygulanmış ve dersin pandemi sürecinde çevrimiçi olarak uygulanmasının öğrenciler
açısından etkisi ölçülmüştür. Yapılan anket çalışması ile öğrencilerin yeterli bilgi birikimi
sahibi olup olamadıkları, yetenek edinimleri ve geleceğe yönelik istekleri ortaya konulmuştur.
Öğrencilere verilen ödevler sırası ile şu şekildedir: 1-Bitkisel kompozisyon yapılmış, en az 2
park-bahçe vb. alanların her üç cephesinden olacak şekilde fotoğraflar çekilecektir. Bu
alanlarda en az 3 farklı nitelikli ağaç ve en az 2 farklı nitelikli çalı olmalıdır. 2- Yapılan
fotoğraf çekimlerinden en iyi görüntüler seçilecektir. Çekilen fotoğraflardaki bitki türleri
belirlenecek, kesit görünüş ve plan görünüşleri çizilecektir. 3- Bitki materyali derslerinde
öğrenilen odunsu bitkilerin tekrar edilmesi istenmiş, koniferler, geniş yapraklı yaprak döken
ve herdem yeşil ağaçların plan ve karşıdan görünüşlerinin çizimine 5’ er örnek verilmesi,
bunların ölçülerinin ve tepe çaplarının çizilmesi istenmiştir. 4- Ağaç ve çalıların formlara ve
dokulara göre sınıflaması yapılarak, bunlara verilen örneklerin Türkçe ve Latince isimlerinin
yazılması istenmiştir. 5- Rüzgar ve gürültü perdesi olarak kullanıma uygun bitkiler, 6- Gölge
yapma etkisi bulunan ağaçlar, 7- Çiçeklerinin ve meyvelerinin görüntüsü ile, çiçeklerinin
kokusu ile etkili ağaç ve çalıların isimleri belirtilerek çizilmesi, 8- Sonbaharda yapraklarının
görüntüsü ile etkili ağaç ve çalıların isimlerinin yazılarak çizilmesi, 9- Gövde renk ve özelliği
ile etkili ağaç ve çalıların isimlerinin belirtilerek çizilmesi, 10- Sonuç olarak yapılmış tüm
ödevlerdeki bitki özellikleri kullanılarak ağaç ve çalılardan kompozisyon yapılaması.
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BULGULAR
Bitkisel tasarım dersi peyzaj mimarlığı lisans eğitiminde 3. yarıyılda güz döneminde
verilmektedir. Teorik ders saatinde öğrencilere öncelikle bitkilerin işlevsel özellikleri görsel
olarak anlatılmakta, sonra tasarım öğeleri ve tasarım ilkeleri açıklanmaktadır. Bu anlatımlar
ile eş zamanlı olarak bitkisel tasarım uygulamalarının görselleri gösterilmekte ve uygulamalı
olarak el çizimleri ile çizimler yapılmaktadır.
Bu ders kapsamında kullanılan odunsu peyzaj bitkileri bir önceki yarıyılda Bitki Materyali-2
dersinde öğretilmektedir. Ancak bu sınıfın 2. yarıyıl bahar eğitim dönemi de pandemiye denk
gelmiş olup, çevrim içi olarak yapılmıştır.
Peyzaj tasarımlarında kullanılan bitkilerin öncelikle işlevsel özellikleri mekânda yaratılmak
istenen etkiye ve mekânın niteliklerine göre kullanılmalıdır. İşlevsel özellikleri şöyle
sıralayabiliriz: Mekânlarda görsel kontrol sağlamak (mahremiyet, sınırlandırma, perdeleme,
arka fon); mekan oluşturma (düşey, yatay, çatı), ışığı kontrol etme, taşıt ve yaya trafiğini
yönlendirme, erozyon kontrolü; gürültü, toz ve rüzgar perdesi; iklimsel kontrol özellikleri;
radyasyon kontrolü; yaban yaşamını destekleme. Ayrıca görsel çekicilik ve estetik ortam
yaratmak da tasarım bitkilerinin işlevleridir (Gültekin, 1986; Yıldırım vd., 2006; Korkut,
Şişman ve Özyavuz, 2010; Aslanboğa, 2002; Seçkin, Seçkin ve Seçkin, 2011).
Bitkisel tasarım dersinde öğrencilere verilen ödevler
Bitkisel tasarımın işlevlerinin anlatılmasının ardından öncelikle kompozisyonu yapılmış bir
alanın üç cephesinden fotoğraf çekmeleri istenmiştir. Bu çalışma ile öğrencilerin bir ağaç
veya çalının mekânda hacimsel olarak kapladığı alanı hissetmesi ve üç boyutlu
algılamalarının geliştirilmesi beklenmektedir. Ayrıca bir arada dikilen ağaçların aralarındaki
mesafeye göre nasıl bir görüntü oluşturulabileceği ve bu görüntünün nasıl çizilmesi gerektiği
kavranabilecektir. Bitki türlerini alanda görerek teşhis etmeleri ve yazmaları bu bilgileri
pekiştirecektir (Şekil 1).

Şekil 1. Mevcut kompozisyonların görünüşünün fotoğraflanarak çizilmesi
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Ders kapsamında bitkilerin tasarım öğeleri anlatılmasının ardından bu öğelere bitki örnekleri
verilerek el çizimleri ile açıklanması istenmiştir. Tasarım öğeleri, peyzaj mimarlığı
çalışmalarında kullanım için seçilen bitkilerin ölçüleri, formları, dokuları ve renkleridir.
Burada farklı tüm formdan bitkilere yer verilmesi ve onların boylarının ve tepe çaplarının
karşılaştırmalı olarak anlaşılabileceği bir çizim yapılması beklenmiştir. Bitkilerin
formları=şekilleri (konik, sütun, dağınık veya manzara, sarkık, yuvarlak, oval) türleri
belirtilerek çizilecek ve aynı paftada doku özellikleri de verilecektir (Şekil 2).

Şekil 2. Bitkilerin habitüsleri (dış görünüş), şekilleri, boy ve tepe çaplarının çizimi
Bitkiler kaba, orta ve ince dokulu olma durumlarına göre kompozisyonlarda farklı etkiler
uyandırırlar. Bunun algılanabilmesi için, bitki türüne göre doku özelliği çizilmelidir (Şekil 3).

Şekil 3. Bitkilerin form ve doku özelliklerinin bir arada çizimi. Rüzgar ve gürültüye karşı
perdeleme yapmaya uygun bitkiler
Peyzaj bitkileri, dalları, gövdeleri, çiçekleri, meyvelerinin genetik özellikleri ile estetik etkiler
yaratırlar. Bunlara dendrolojik özellikler denilmektedir. Bunların öğrenci tarafından
algılanabilmesi her bitki için ayrı ayrı detaylı çizimler ile olabilir (Şekil 4). Çalışmaları
öğrenciler kendileri ev ortamında yapmak durumunda kaldıkları için stüdyo ortamının
etkileşiminden yararlanamamaktadır. Bu nedenle uygulama saatlerinde çekilen video
görüntüleri ile ve hazırlanan görseller ile nasıl çizmeleri gerektiği, çizerken nelere dikkat
edilmesi gerektiği anlatılmıştır. Ayrıca bu çalışmalar öğrencilerin gelecekte yapacakları proje
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dersleri için kendilerini geliştirmelerini sağlamaktadır. El çizimi yapılması bitkinin görsel
etkisinin iyi anlaşılmasını ve her bir tasarım öğesinin farklı bitkilerde nasıl olduğunun
kavranmasını sağlamaktadır.

Şekil 4. Peyzaj tasarımlarında kullanılan bitkilerin dendrolojik özelliklerinin çizimi
Yapılan bu çalışmalardan sonra öğrencilere farlı alanlardan kompozisyon örnekleri verilmiş
ve çizim teknikleri gösterilmiştir. Elde edilen bu bilgilerin sentezlenmesi sonucu en az 5 er
ağaç ve çalının yer aldığı estetik ve işlevsel bir kompozisyon yaratmaları istenmiştir (Şekil 5).

Şekil 5. Öğrencilerin yaptığı bitkisel tasarımlardan bir örnek (2021)
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SONUÇ VE TARTIŞMA
Çalışmanın sonucunda öğrencilere yapılan anketler değerlendirilmiştir. Anket 53 öğrenciye
yapılmıştır, ancak 3 öğrenci bazı soruları cevaplamamıştır. Anket uygulanırken kişilerin
isimlerini yazmamaları istenmiş ve öğrenci temsilcisi, anketleri toplu olarak internet aracılığı
ile kimlikleri belli olmaksızın ders yardımcısı araştırma görevlisine yollamıştır.
-Birinci soruda katılımcıların %64,2’sinin kadın, %35,8’i erkek olduğu belirlenmiştir. Ki-kare
anlamlılık testinde cinsiyete bağlı bir ilişki bulunmamıştır.
-Anketin 2. sorusunda; “Dersi pandemi döneminde sorun yaşamadan tam olarak takip
edebildiniz mi?” diye sorulmuştur. Bu soruya 14 kişi Evet= % 26 yanıtını verirken, 7 kişi
takip edemediğini= %13,2; 32 kişi ise bazen takip edebildiğini= %60,4 belirtmiştir.
-Hangi iletişim aracını kullandıkları ise 3. soruda sorulmuştur: Öğrencilerin %60’ı kendi
bilgisayarı ile; %8’i ailenin ortak kullandığı bilgisayar ile ve öğrencilerin %32’si ise cep
telefonu ile derslere katıldığını belirtmektedir.
-Dersi pandemi döneminde sorun yaşamadan tam olarak takip edebilmeleriyle, kullanılan
iletişim araçları arasında p=0,048 oranı ile anlamlı bir ilişki bulunmuş. Sorun yaşadım ve
bazen sorun yaşadım diye yanıtlayanların çoğunluğu kendi bilgisayarını kullanmıştır. Bazen
sorun yaşayanların bir kısmı da kendi cep telefonunu kullanmıştır. Görülüyor ki aileleri ile
ortak bilgisayar kullanmaları derse katılmalarında sorun oluşturmamıştır (Tablo 1).
Tablo 1. Dersi pandemi döneminde sorun yaşamadan takip edebilme ve kullanılan iletişim
aracı değişkeni ilişkisi (2.soru ve 3.soru)

Count
Evet
ExpectedCount
s2 Hayır Count
ExpectedCount
Count
Bazen
ExpectedCount
Count
Total
ExpectedCount

s3
Kendi
Ailemin ortak
bilgisayarım bilgisayarı
10
1
8,4
1,1
0
0
2,4
,3
20
3
19,2
2,6
30
4
30,0
4,0

Cep
telefonum
3
4,5
4
1,3
9
10,2
16
16,0

Total
14
14,0
4
4,0
32
32,0
50
50,0

Diğer anket soruları ve yanıtlar Tablo 2’ de yer almaktadır. Bazılarında açık uçlu cevap
imkanı verilerek öğrencilerin kendi fikirlerini dile getirebilmeleri sağlanmıştır.
Tablo 1. Anket sorularının değerlendirilmesi
Anket Soruları

ve seçeneklerin oranları
Bulunduğum yerde internetin olmaması
Bilgisayar veya cep telefonumun olmaması
4- Dersi takip etmekte
Yaşam şartlarımın uygun olmaması
yaşadığınız sorunlar nelerdir?
Canlı ders yapmaya alışık olmamdan
dolayı motive olamadım
Diğer
Evet
5- Derste verilen ödevleri
zamanında yapabildiniz mi?
Hayır
Ödev yapmak çok sıkıcı
6- Ödevleri zamanında
Ödevlere zaman ayıramadım
yapamadıysanız nedenleri
Sağlık sorunum olduğu için
nelerdir?
Diğer
Evet
7- Dersin bu dönem sizin için
verimli olduğunu düşünüyor
Hayır
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Frekans
2
1
10

%
5,1
2,6
25,6

9

23,1

17
46
6
1
5
3
5
16
4

43,6
86,8
11,3
7,1
35,7
21,4
35,7
30,8
7,7
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musunuz?

8- Verimsiz olduysa sizce
nedenleri nelerdir?

9- Bu şekilde uygun
bulduysanız nedenleri neler?
10- Bu ders kapsamına benzer
bir ders alarak kendinizi
geliştirmek ister misiniz?
11- Ders değerlendirmesi ile
ilgili düşünceniz nedir?

Kısmen
Canlı ders yapılmasını öğrenme açısından
tercih ederim.
Sosyal açıdan canlı ders yapılmasını
tercih ederim
Ailem ile sürekli olmak beni bunalttı ve
verim alamadım
Diğer
Hem sosyallik hem canlı ders etkili
Benim için daha iyi, zaman ve para kaybı
olmadı
Aileme ve sevdiklerime daha çok zaman
ayırabildim
Diğer

32

61,5

8

20,5

13

33,3

11

28,2

5
2

12,8
5,1

8

40

4

20

8

40

Evet

41

85,4

Hayır

7

14,6

Bu ders bu şekilde verilirse iyi olur
Bu ders tümüyle canlı verilmeli
Bu dersin sadece uygulama kısmı canlı
verilse yeterli

4
26

8,9
57,7

15

33,3

-Anketin 2. sorusu (dersi pandemi döneminde sorun yaşamadan tam olarak takip
edebilmeleri) ile 7. sorusu arasında (dersin bu dönem sizin için verimli olduğunu düşünüyor
musunuz?) ki-kare analiz sonuçlarına göre, p=0,010 ile anlamlı bir ilişki bulunmuştur (Tablo
3). Buna göre, tam takip edebilenlerin çoğunluğu dersi verimli bulmuştur. Dersi kısmen
verimli bulanların oranı en fazladır. Bunların da çoğunluğu derslere bazen katılabilmiştir.
Doğal olarak derse katılım göstermeyenler ve bazen katılmış olanlar dersi verimli
bulmamıştır. O zaman verimli olma durumu dersin işlenişi ile değil öğrencinin katılımı ile
daha fazla ilgilidir.
Tablo 3. Dersi pandemi döneminde sorun yaşamadan takip edebilme ve dersin verimli
olduğunu düşünme değişkeni ilişkisi (2.soru ve 7. soru)

Evet
s2

Hayır
Bazen
Total

Count
ExpectedCount
Count
ExpectedCount
Count
ExpectedCount
Count
ExpectedCount

Evet
8
4,0
1
2,2
7
9,8
16
16,0

s7
Hayır
1
1,0
2
,5
1
2,5
4
4,0

Kısmen
4
8,0
4
4,3
24
19,7
32
32,0

Total
13
13,0
7
7,0
32
32,0
52
52,0

-Ki-kare testine göre, 5. soru (öğrencilerin derste verilen ödevleri zamanında yapabilmeleri )
ve 10 soru (bu derse benzer bir ders almak istemeleri) arasında da p=0,035 ile anlamlı ilişki
kurulmuştur (Tablo 4). Ödevini yetiştiren öğrencilerin çoğunluğu tabii ilgili olup, benzer ders
alarak eksiğini tamamlamak ve kendini geliştirmek istemektedir. Anket sonuçlarında görülen
ödevlerini öğrencilere verilen sürelerde yetiştirebildikleridir. Amaç öğrencinin süre ile
sınırlanması olmayıp yeterli deneyim edinebilmesi ve kendini geliştirebilmesi olduğundan
yaptığı ödevlerden sıkıntı duymayacağı kadar süre tanınmıştır. Bu süreyi iyi kullanan ve
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severek çizim yapan öğrenciler bu dersin devamında seçmeli olarak bitkisel tasarım
kapsamında ders alabilmektedir.
Tablo.4. Anketin 5. ve 10. soruları arasında ki-kare anlamlılık sonucu
s10
Evet
s5
Hayır
Total

Evet
36
35,9
6
4,3
41
41,0

Count
ExpectedCount
Count
ExpectedCount
Count
ExpectedCount

Hayır
6
6,1
0
,7
7
7,0

Total
42
42,0
6
5,0
48
48,0

Ankete katılan öğrencilerden bazıları 4, 6, 8, 9. sorularda “Diğer” seçeneğini işaretlemiştir.
Bunlar ortalamada önemli bulunmuş olup, nicel olarak değerlendirilmiştir.
-Anketin 4. sorusunda önemli bulunan; Covid-19’a yakalanması nedeni ile derse girememiş
olanların oranının yüksek olmasıdır.
-Anketin 6. sorusunda yine önemli oranda diğer seçeneği vardır. Burada dikkat çekici olan,
diğer seçeneğini cevaplayan tüm öğrenciler diğer derslerde de çok ödev olmasını bu dersin
ödevini yapamama nedeni olarak göstermiştir.
-Anketin 8. sorusunda ise ‘bu dersten neden yeterli verim alamadı sorusuna’ diğer seçeneği
işaretleme oranı yüzdelik olarak düşük görülse de, iletilenlerin dikkate alınması gerekli
görülmüştür. Çünkü 7. soruda dersin verimli geçtiğini, öğrencilerin sadece yaklaşık %31’i
belirtmiştir. Bunun en önemli nedenleri açık uçlu yanıtlardan şöyle özetlenebilir: Derse sınıf
ortamında daha iyi motive olmaları, ders yürütücüsü ile anında soru-cevap ile daha iyi iletişim
kurabilmeleri ve okulda bulunan canlı örnekleri yerinde görerek, dokunarak dersi daha iyi
öğrenmeleri. Ayrıca öğrencilerin ev ortamında olması farklı yükümlülükler de getirmiş olup,
aileleri ile ders ikilemi arasında kalmışlardır.
-Anketin 12. sorusunda açık uçlu olarak “Dersin sorumlularına iletmek istedikleri diğer şeyler
nelerdir” diye sorulmuştur. Bunlardan en çarpıcı ve dikkate değer olanlar: Ailelerin yanında
bu dönemde dersi bu şekilde takip ederek ödevleri yapmanın zorluklarında bahsetmişlerdir.
Herkesin eşit şartlarda olmaması ve olanaksızlıklar olmasını dile getirirken ders sorumluları
için de bu dönemin zor olduğunun bilincinde oldukları görülmektedir. Kendilerinin olduğu
kadar ders sorumlularının da stres ve baskı altında, kaygılı olduğumuzu biliyorlar. Ancak
öğrencilerin küçük bir kısmı da olsa ödevlerle verim alınamayacağı düşüncesinde olup, derse
ilginin artırılması için farklı yöntemlerin bulunmasını, konu anlatmaktan ziyade daha çekici,
eğlenceli uygulamalar olmasını bekliyor. Tabii canlı dersleri hepsi istemekte, ancak büyük
kısmı bu yöntemin etkili olduğunu sadece geliştirilebileceğini belirtiyor. Dersin en ilgi çeken
kısmı ise, paylaştığım yurt dışı tecrübelerim ve görselleridir. En üzücü olan ise, pandemi
sürecinin öğrencilerin psikolojik sağlıklarını bozduğunu dile getirmeleri, insanların
duygularının yok olmaya başladığını, yabanileştiklerini, kötülüklerin ve zalimliklerin arttığını
gözlemlemeleridir. Bu sürece karşın bir öğrenci, hayallerinden hiç vaz geçmediğini
belirtmiştir. Bir öğrenci doğanın önemini çok iyi dile getirerek, bu dönemde doğaya olan
sevgisinin, bitkilere ilgisinin çok daha arttığını belirtmektedir. Ayrıca zamanın ne kadar
önemli olduğu konusunda da bilincinin attığı dile getirilmiş. Çalışmada göz ardı edilmemesi
gereken bir diğer önemli konu ise, bu sınıf toplam sayısının 70 kişi olmasına karşın, dersi 53
kişinin almasıdır. Diğerleri canlı ders yapabilmek için gelecek seneye bırakmıştır.
Bu dersi onsekiz yıldır veriyor olan bir eğitimci olarak beni en sevindiren cümle ise bir
öğrencinin yaptığı özettir: “ders geçme kaygısı yaşamak yerine; acaba bu dersten kendime ne
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katabilirim düşüncesi ağır basan bir ders işleniş biçimi”. Benim de amacım buydu fakat tüm
öğrencilere bunu yansıtamadığım görülmektedir.
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ABSTRACT
Fermentation is one of the oldest food-processing technologies that transform a substrate into
food products with the aid of microorganisms. During the fermentation of cocoa and coffee
production, microorganisms play an important role and show important impacts on product
quality and nutrition value. Cocoa fermentation performs by the activity of different kinds of
microorganisms such as yeasts, lactic acid bacteria (LAB) and acetic acid bacteria (AAB). At
the beginning of cocoa fermentation, yeast and lactic acid bacteria are dominant at the high
level of sugar, acidic and anaerobic environments. AAB predominates in the next stage of
alcohol fermentation and is responsible for the characteristic vinegar-like aroma. Despite the
wide microbial diversity present during cocoa fermentation, restricted yeast and bacterial
species such as Hanseniaspora opuntiae, Saccharomyces cerevisiae, Candida sp.,
Debaryomyces
etchellsii,
Schizosaccharomyces
pombe,
Yarrowia
lipolytica,
Limosilactobacillus fermentum, Lactiplantibacillus plantarum, Streptococcus thermophilus,
Acetobacter pasteurianus, A. nitrogenifigens, A. peroxydans, A. tropicalis, Asaia sp.,
Gluconobacter oxydans and K. xylinus are dominant during the fermentation. On the other hand,
coffee is a kind of beverage made from coffee beans, which are obtained from the endosperm
of the coffee fruits. During the coffee fermentation, microorganisms metabolize the sugars and
polysaccharides present in coffee beans and produce organic acids and other metabolites, which
may affect the final sensory characteristics of the coffee. Moreover, various bacteria and yeasts
such as Acetobacter sp., Gluconacetobacter johannae, Ga. azotocaptans, Ga. diazotrophicus,
Bacillus subtilis, B. cereus, Erwinia herbicola, Leviactobacillus brevis, Leuconostoc
mesenteroides, Lactococcus lactis, Lactiplantibacillus plantarum, Kluyveromyces fragilis,
Candida ernobii, C. fermentati, C. membranifaciens, C. carpophila, H. uvarum, H. opuntiae,
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S. cerevisiae, S. bayanus, Pichia fermentans, P. burtonii, P. sydowiorum, P. anomala and P.
guilliermondii are the most frequently occurring microorganisms in coffee fermentations. In
this review, the relevant studies concerning the microbial diversity of cocoa and coffee
fermentation are discussed in detail.
Keywords: Cocoa, coffee, fermentation, microflora.
Introduction
Fermentation is a process performed by microorganisms or enzymes that actually convert
carbohydrates to alcohols or organic acids (FAO, 1998). The fermentation process, which is
one of the oldest food-processing technologies, is commonly used to preserve fruits and
vegetables for times of scarcity by preserving the food, give desirable flavor and texture to
foods, reduce toxicity, and decrease cooking time of foods (Rolle and Satin, 2002). Although
most of the fermented products such as yoghurt, sausages, cheese, sauerkraut, and kimchi are
primarily fermented by lactic acid bacteria, yeast and AAB are also involved in the fermentation
of many products, including kefir, vinegar, wine, and kombucha (Terefe, 2016).
Cocoa and coffee fermentations are conducted through the activity of a variety of
microorganisms such as yeasts, LAB, AAB, spore-forming bacteria, and molds (Masoud et al.,
2004; Schwan and Wheals, 2004; Nielsen et al., 2007a; 2014). Microorganisms involved in the
fermentation play an important role in the quality and nutritive value of the product (Pereira et
al., 2016). Cocoa beans obtained from the cocoa tree (Theobroma cacao) are the raw material
for chocolate production. In the production of cocoa, the cocoa beans obtained from the trees
is allowed spontaneous fermentation (Schwan et al., 2014). During fermentation period,
microorganisms metabolize the carbohydrates present in cocoa beans and produce organic acids
and other metabolites. Although there are lots of steps in manufacturing chocolate, fermentation
stage is an important process for the occurrence of characteristic chocolate flavor (Schwan and
Fleet, 2014).
On the other hand, coffee is also one of the most appreciated nonalcoholic beverages, and it is
commonly consumed all over the world. Today, there are many kinds of coffee and the variety
of coffee beverages depends on the botanical cultivar of the coffee bean and the processing
methods used (Schwan and Fleet, 2014). The coffee bean used for beverage production is the
endosperm of the fruit, generally referred as the green bean (Sengun, 2015). To obtain the green
bean, coffee fruits are exposed to postharvest processing as dry, wet, or semidry (Schwan and
Fleet, 2014; Silva, 2014). Microorganisms naturally found in fermentation environment use
various compounds in the coffee beans as nutrients, and produce organic acids and other
metabolites that may affect the final sensory characteristics of the coffee (Silva, 2014).
In this review, the relevant studies concerning the microbial diversity of cocoa and coffee
fermentation are discussed in detail.
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Cocoa fermentation
Cocoa (Theobroma cacao L.) is an important plant crop throughout the world (Beg et al., 2017).
Cocoa is a rich medium for microbial growth that contains high levels of proteins, amino acids,
vitamins (mainly vitamin C), minerals, pectin, and other polysaccharides and also consists of
10-15% fermentable sugars (glucose, fructose, and sucrose), citric acid, and 82-87% water
(Schwan et al., 1995; Schwan and Wheals 2004; Lima et al. 2011; Schwan et al., 2014). In the
first step of the production, cocoa pods collected from the trees are broken, the beans are
manually removed and spontaneously fermented (Schwan et al., 2014). After fermentation
process, the beans are dried under the sun until a moisture content reaches less than 11%. In
some processes, hot air produced by mechanical driers could be used. A limited level of
microbial growth and fermentation might continue during the first stages of drying (Pereira et
al., 2016).
Cocoa fermentation involves an activity of different kinds of microorganisms such as yeasts,
AAB, LAB, spore-forming bacteria, filamentous fungi. On the other hand, the fermentation
process occurs mainly by yeast, LAB, and AAB (Sarbu and Csutak, 2019). At the beginning of
the fermentation, yeasts are dominant under the carbohydrate-rich, acidic (pH 3.0-4.0), and low
oxygen levels condition, and they produce ethanol from the carbohydrates of the cocoa pulp.
After 24-48 h, the yeast population declines mainly due to the high ethanol concentration and
temperature. After decreasing of the yeast population, LAB and AAB predominate the
fermentation. The semi-anaerobic conditions support the development of LAB which ferments
sugar and citric acid to lactic acid, acetic acid, and mannitol. Then AAB is stimulated by
aeration. The rise of oxygen level, temperature and pulp drainage improves AAB growth. They
oxidize ethanol into acetic acid, having also an important role in the formation of chocolate
flavor (Pereira et al., 2012; Schwan et al., 2014; Illeghems et al., 2015). However, at the end of
fermentation, spore-forming bacterial strains and filamentous fungi may grow causing damages
(Schwan, 1998). Nonetheless, acetic acid produced during cocoa fermentation can show an
antimicrobial activity on microorganisms causing spoilage (Copetti et al., 2012).
Additionally, a great diversity of bacteria and yeasts can be observed in various cocoa
fermentation. The method used for fermentation process may chance depending on the
producer, which could be performed in heaps (e.g., Ghana and Ivory Coast), baskets (e.g.,
Nigeria and Ghana), boxes (e.g., Brazil and Malaysia), sacks (e.g., Ecuador), trays (e.g.,
Ghana), and platform fermentation (e.g., Ecuador) (Schwan and Wheals, 2004; Schwan et al.,
2014). Also, the isolation and identification of microorganisms during different stages of cocoa
fermentation have been studied by many researchers (Table 1).
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Table 1. Microbial diversity in different cocoa fermentations
Country

Fermentation Identified strains
method
Heap
Candida krusei, C. quercitrusa, C. sorboxylosa,
C. ethanolica, C. zemplinina, C. cylindracea,
C. michaelii, C. diversa, Issatchenkia orientalis,
I. hanoiensis, Hanseniaspora guilliermondii,
Torulaspora asahii, Schizosaccharomyces pombe
Pichia kluyveri, P. membranifaciens P. pijperi,
Saccharomycopsis crataegensis,
Saccharomyces cerevisiae
Box
Hanseniaspora sp., P. kudriavzevii, S. cerevisiae,
T. delbrueckii

References

Ghana

Tray

S. cerevisiae, P. membranifaciens, C. diversa,
C. quercitrusa, C. zemplinina, C. stellimalicola,
C. krusei, C. ethanolica, P. kluyveri, I. orientalis,
I. occidentalis, T. delbreuckii, H. guilliermondii,
Sc. Pombe, S. crataegensis, Rhodotorula glutini

Jespersen et al.,
(2005),
Nielsen et al.,
(2007a)

Ecuador

Platform

Papalexandrato
et al., (2011b)

Australia

Box, barrel

Ghana

Heap

Nigeria

Heap and tray

P. manshurica, P. kudriavzevii, P. kluyveri,
S. cerevisiae, C. magnoliae, C. sorbosivorans,
C. tropicalis, Kluyveromyces marxianus,
H. opuntiae, R. minuta
H. guillermondii, I. orientalis, S. cerevisiae,
H. uvarum P. membranifaciens, P. burtonii,
P. anomala, C. sorbisivorans, C. quercitrusa,
Zygoascus hellenicus
Pediococcus acidilactici, Leu. pseudoficulneum,
Leu. pseudoficulneum, Leu. pseudomesenteroides
Lentilactobacillus hilgardii, Lim. fermentum,
Lacti. plantarum, Lac. lactis
Lim. fermentum, Limosilactobacillus reuteri,
Lacti. plantarum, Pediococcus acidilactici,
Levilactobacillus brevis

Ghana

Malaysia

LAB Species

Yeast Species

Brazil

Jespersen et al.,
(2005),
Nielsen et al.,
(2007a)

Papalexandratou
and Luc De
Vuyst, (2011)
Stainless-steel S. cerevisiae, P. kluyveri, C. orthopsilosis,
Pereira et al.,
tank
H. uvarum, I. orientalis, Kodamaea ohmeri, (2012a, b)
Debaryomyces etchellsii, Wickerhamomyces sp.

Brazil

Stainless steel Lim. fermentum, Lacti. plantarum, Weissella sp.
tank
Dominican Box
Lacti. plantarum, Lacti. pentosus, Lev. brevis,
Republic
Lacticaseibacillus casei
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Plastic
container
Ivory Coast Vessels

AAB Species

Brazil

Ghana

Heap

Brazil

Box

Ecuador

Platform

Ghana

Tray

Lim. fermentum, Lac. plantarum,
Paucilactobacillus vaccinostercus
Lac. plantarum, Lim. fermentum,
Fructobacillus pseudofilculneus
A. pasteurianus, A. syzigii, A. tropicalis,
A. malorum, G. oxydans
A. pasteurianus, Ga. oxydans
A. pasteurianus, A. fabarum, A. peroxydans,
A. cibinongensis, A. malorum/indonesiensis,
A. syzygii, A. malorum/cerevisiae, A. orientalis,
A. lovaniensis/fabarum
A. pasteurianus, A. syzigii, A. tropicalis,
A. malorum
A. tropicalis, A. malorum, A. cerevisiae,
A. ghanensis
A. pasteurianus, A. ghanensis, A. senegalensis

Pereira et al.,
(2012b)
Lefeber et al.,
(2010)
Nielsen et al.,
(2007a)
Illeghems et al.,
(2012)
Papalexandratou
et al., (2011b)

Nielsen et al.,
(2007a)
Brazil
Plastic
Pereira et al.,
container
(2012b)
Ivory Coast Vessels
Lefeber et al.,
(2010)
Brazil
Stainless-steel A. tropicalis, A. malorum, A. cerevisiae,
Pereira et al.,
tank
A. pomorum, A. ghanensis
(2012a, b)
Ivory
Box
Acetobacter sp., A. cerevisiae, A. lovaniensis,
Hamdouche et
Coast
A.
nitrogenifigens,
A.
pasteurianus, al., (2015)
Komagateibacter xylinus
Dominican Box
A. lovaniensis
Galvez et al.,
Republic
(2007)
Brazil
Box
A. ghanensis, A. malorum, A. orientalis,
Pereira et al.,
A. pomorum, A. senegalensis, A. tropicalis,
(2013)
Asaia sp., Gluconobacter sp.,
Australia
Box
A. pasteurianus, Asaia siamensis, G. oxydans
Dircks, (2009)

As it can be seen from the table, Hanseniaspora guilliermondii, Saccharomyces cerevisiae,
Candida sp., Schizosaccharomyces pombe, Limosilactobacillus fermentum, Levilactobacillus
brevis, Lactiplantibacillus plantarum, Acetobacter pasteurianus, A. ghanensis, A. malorum, A.
tropicalis, A. cerevisiae, Asaia sp. and G. oxydans are predominant species isolated in most of
the cocoa fermentations.
On the other hand, many factors affect the microbial ecology, including the degree of fruit
maturity, climatic conditions, application of agrichemicals, and damage of the fruit (insect, bird,
or animal attack, mechanical damage). While the surfaces of healthy, mature, undamaged fruits
contain low microbial populations, damaged fruits have high levels of diversity of fungal and
bacterial species, which cause spoilage of the products. Hence, microbial population affects the
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fruit quality, the efficiency of fermentation and product quality. (Fleet and Dricks, 2007a,b;
Barata et al., 2012).
Coffee fermentation
Coffee is one of the most widely used drinks, and its consumption is spreading globally (Haile
and Kang, 2019). The coffee plant is a small woody perennial evergreen shrub or very small
tree. There are more than 100 different species of the genus Coffea, the most popular species
are Coffea arabica, Coffea canephora var. robusta, Coffea excelsa, and Coffea liberica,
However, C. arabica (Arabica coffee) and C. canephora var. robusta (Robusta coffee) are the
most commonly used species for the commercial coffee production (Huch and Franz, 2015).
The coffee fruit composes of an outer layer of skin (peel), called the exocarp under which there
is a layer of pulp and mucilaginous mesocarp (mucilage) tightly adhered to the rigid layer called
parchment (endocarp). The endocarp protects seeds surrounded by a thin membrane stated as
silver skin. The coffee fruit is fermented in order to remove the mucilage and pulp before drying
(Evangelista et al., 2015).
The coffee fruits can be processed by three different methods, known as dry, wet, or semi-dry
processing. The choice of method depends on the period of fruit maturation, the weather
conditions at harvest time, and the presence of water at the production region (Schwan and
Fleet, 2014). However, Arabica coffee (Coffea arabica) from Brazil and Robusta coffee (Coffea
canephora) from West Africa are generally dry processed. In this process, entire coffee fruits
are dried on platforms and/or on the floor without prior removal of the pulp, it is a combination
of fermentation and drying, which lasts approximately 10-25 days, depending on weather
conditions (Silva et al., 2008; Sakwari et al., 2013). After drying process, the beans are still
covered by the pericarp, and at the end of the process are mechanically peeled. The drying
method is generally utilized to produce cheaper coffee brands (Huch and Franz, 2015). On the
other hand, Arabica coffee fruits produced in Colombia, Mexico, Tanzania, and Hawaii are
generally wet processed. In the method, which produces a coffee of higher quality, the ripe
fruits are extracted from the pulp and then fermented to 24-48 h at the underwater tank, and
dried until a final water content of 10-12% (Murthy et al., 2012; Silva, 2014). Semi-dry
processing, is also known as “pulped natural” method, is a combination of both methods, in
which coffee fruits are separated from the pulp, but the fermentation process occurs directly
under the sun (Vilela et al., 2010).
The coffee fermentation process is generally a spontaneous, uncontrolled process. During the
fermentation processes, microorganisms metabolize the sugars and polysaccharides (pectin)
present in the pulp and the mucilage, and produce organic acids and other metabolites, which
may affect the final sensory characteristics of the coffee (Silva, 2014). However, a variety of
microorganisms could be found in coffee fruits, which are naturally contaminated from
different sources and the microbial diversity affects the quality of the fermentation. The
microbiota that exists in dry processing compared to wet processing is much more complex and
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variable (Silva et al., 2008). The reason is that, the longer exposure time in which the fruits are
subjected to the local contamination during the uncontrolled fermentation (Silva, 2014). For
example, LAB present in high numbers in wet processing due to the anaerobic or low oxygen
conditions. The common species isolated during dry processing are Bacillus subtilis, some
species of the Enterobacteriaceae, Aspergilus niger, D. hansenii, and Pichia guilliermondii,
while in the wet and semi-dry processing, the species widely isolated are Leu. mesenteroides,
Lacti. plantarum, Enterobacteriaceae, P. fermentans, and H. uvarum. So, the common species
in all types of processing are the Enterobacteriaceae family and Pichia genus (Pereira et al.,
2016). Some studies on the microbial diversity of coffee fermentations are given in Table 2.
Table 2. Microbial ecology of coffee fermentations (adapted from Pereira et al., 2016)
Product Process
Coffee
Wet

Coffee
and
coffee
plant

Wet

Coffee

Semi-dry

Coffee

Dry

Coffee

Wet

Coffee
plant

Identified strains
P. fermentans, P. guilliermondii, P. caribbica, H. opuntiae,
C. glabrata, C. quercitrusa, Saccharomyces sp.

References
Pereira et
al., (2014,
2015)
Leu. pseudomesenteroides, W. confusa, Lac. lactis, Evangelista
Enterobacter sp., Lysinibacillus fusiformis, Lim. fermentum, et
al.,
Klebsiella oxytoca, Actinobacterium sp., En. lignolyticus,
(2015)
En. cloacae, Acinetobacter schindleri, Meyerozyma caribbica,
Enterobacteriaceae bacterium, Mitchella repens, Candida sp.,
P. fermentuns, T. delbrueckii
Lacti. plantarum, Lev. brevis, Lac. lactis, Leu. mesenteroides, Vilela et al.,
Serratia sp., Acinetobacter sp., Bacillus sp., B. cereus,
(2010)
B. macerans, B. megaterium, B. subtilis, En. agglomerans,
Er. herbicola, Escherichia coli, K. pneumoniae, P. anomala,
P. caribbica, R. mucilaginosa, Saccharomyces sp., S. bayanus,
T. delbrueckii, Arxula sp., C. ernobii, C. membranifaciens,
C. fukuyamaensis, C. carpophila, H. uvarum, Kloeckera sp.,
Kluyveromyces sp.
D. hansenii, D. polymorphus, P. guilliermondii, P. anomala,
Silva et al.,
P. burtonii, P. sydowiorum, P. subpelliculosa, C. saitoana,
(2008),
C. fermentati, C. membranifaciens, Stephanoascus smithiae,
Silva et al.,
S. cerevisiae, Arxula adeninivorans, A. adeninivorans
(2013)
Leu. mesenteroides, Leu. citreum, Leu. pseudomesenteroides, De Bruyne
Leu. holzapfelii, Weissella cibaria, W. soli
et
al.,
(2007),
Schillinger
et
al.,
(2008)
Ga. johannae, Ga. azotocaptans, Ga. diazotrophicus
FuentesRamírez et
al., (2001),

www.artuklukongresi.org

411

Mardin, TURKEY

7th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

Coffee

Wet

Coffee

Wet

Madhaiyan
et
al.,
(2004)
H. uvarum, P. kudriavzevii, Leu. mesenteroides, Lac. lactis,
Elhalis et
G. cerinus, A. persici, Enterobacteriaceae, Enterobacter sp., al., (2020a,
Citrobacter sp., Erwinia sp.,
b)
Kazachstania amospora, K. humilis, Leuconostoc sp., CruzWeissella sp., Acetobacter sp., Gluconobacter sp.
O’Byrne et
al., (2021)

Leuconostoc sp., Lac. lactis, Weissella sp., Pichia sp., Hanseniaspora sp., H. uvarum, Candida
sp., and Saccharomyces sp., are the most frequently isolated microorganisms in coffee
fermentations (Table 2).
The microbial diversity of the coffee beans fermentation is dependent on the variety of the plant
and the moisture of the bean, processing method and environmental factors (e.g., temperature,
humidity and microbiota of the soil) (Batista et al., 2009; Silva et al., 2008; Vilela et al., 2010).
The most important change during coffee fermentation occurred is the breakdown of pectin by
microorganisms and the production of organic acids (Silva et al., 2000). Long fermentation time
due to unsuitable environmental conditions, e.g., lack of the sun or high humidity, may support
the growth of spoilage microorganisms and especially mycotoxin-producing fungi (Silva et al.,
2000). On the other hand, factors that affect the quality coffee includes genotype, microbial
flora, climatic conditions, and soil characteristics of the area in which the coffee is grown and
agricultural practices used (Weldesenbet et al., 2007).
Conclusion
Fermentation is a technology that contains the metabolic activities of a variety of
microorganisms to preserve and transform food materials and also produce new foods. Cocoa
and coffee products are principally produced by the activities of microorganisms such as yeasts,
LAB and AAB. These products can be mostly produced with traditional methods by indigenous
species. Microorganisms such as H. guilliermondii, H. uvarum, S. cerevisiae, Candida sp.,
Pichia sp., Sc. pombe, Leuconostoc sp., Lac. lactis, Weissella sp., Lim. fermentum, Lev. brevis,
Lacti. plantarum, A. pasteurianus, A. ghanensis, A. malorum, A. tropicalis, A. cerevisiae, Asaia
sp. and G. oxydans are mainly involved in cocoa and coffee fermentation. Many factors affect
the microbial ecology of these products. Hence, recent studies are focusing to select suitable
strains that could be used in cocoa and coffee fermentation as starter cultures and to standardize
the quality of the products.
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SUMMARY
In this study, the effect of temperature on glass fiber reinforced woven epoxy composites with
two different joints types and two different adhesion thicknesses was experimentally
investigated. For this purpose, single-strap lap and double-strap lap adhesion joint specimens
were prepared. In these specimens, the adhesive thickness was determined as 0.2 mm and 0.3
mm. The specimens were exposed to temperature for 2 hours at the parameter determined as
50 oC and 150 oC. At the end of the period, the tensile test was applied to the specimens. At
the end of the test, the effect of temperature on the mechanical behavior of the adhesion
bonded specimens was investigated. The maximum failure loads and failure modes of the
specimens were obtained. The results were compared with those of the specimens that were
not exposed to temperature. It was determined that the faiure loads obtained from the singlestrap lap and double-strap lap specimens kept at 50 oC and 150 oC for 2 hours were higher
than the failure loads of the specimens kept at room temperature. In addition, mixed failure
mode is obtained in single-strap lap joints, while material failure mode is generally obtained
in double-strap lap joints.
Keywords: Single-strap lap, double-strap lap, temperature, failure load, failure mode.
1.INTRODUCTION
Factors such as composite materials’ lightness, strength, etc. place them in an advantageous
position, hence, their use in many application areas is increasing day by day. In areas where
composites are used, most of the time the damaged parts are repaired with the help of patches
and used again. This situation is more widely used especially in the connections obtained
through the adhesion joint. Features such as stress concentrations and additional weight gain
are undesirable in pin joints (dissolvable connections), which is one of the joining methods of
composites. Therefore, adhesion joints are preferred more than pin joints due to their
advantages. At the same time, repairing and reusing failured composites with the help of
adhesives and patches is one of these advantages. However, environmental conditions in the
areas where composites are used affect the mechanical behavior. One of the important areas is
the effects of environmental conditions on this type of joints obtained with the help of patch
and adhesive. The effect of temperature, which is one of the environmental conditions, on
these adhesion joints is an important issue that needs to be examined.
Many studies have been done in this field in the literature. [1-20]. Leveque et al. [1]
investigated how thermal aging affects the long-term mechanical behavior and strength of
polymer-matrix composites. For this purpose, they aimed to develop a macroscopic model
that can be used for finite element structural calculations. Sınmazçelik et al. [2]
experimentally investigated the thermal effects on short fiber reinforced PEEK and its
composites. They stated that the flexural strength of the material increased with the thermal
effect, but the modulus of elasticity and the failure load decreased. Aydın et al. [3]
investigated the effect of curing pressure on the strength of adhesive joints. They stated that
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the increase in the thickness of the bonded material increases the strength of single-lap joints.
Silva and Adams [4] investigated the strength of a joint that can be used at any temperature by
mixing two different adhesives used at low and high temperatures to provide good strength.
The effect of temperature on the interfaces of glass and carbon fiber reinforced epoxy
composites during moist aging was investigated by Ray [5]. The detrimental effect of
temperature on the shear strength of carbon/epoxy and glass/epoxy composites during
hydrothermal conditioning was experimentally investigated. Nikolaev et al. [6] investigated
the effect of temperature on the mechanical properties of composite materials. Constant and
cyclic temperature effects (from -196 to 120°C) were performed on composite specimens
produced by winding at different reinforcement angles. They stated that the strength of the
specimens with 0° reinforcement angle increased by about 20% after 200 cycles, decreased by
25% after 500-700 cycles, compared to the initial situation, while the strength decreased by
about 15% in 90° specimens, and decreased by 45% at the ±45° wrapping angle. Cao et al. [7]
experimentally investigated the effect of temperatures in the range of 16 °C to 200 °C on the
tensile properties of CFRP plates, C/GFRP plates and C/BFRP plates. They stated that the
tensile strength of CFRP plates decreased significantly with increasing temperature. They
stated that temperature also affects the failure modes of FRP compositesTuran and Kaman [8]
investigated stress and failure analysis in composite plates bonded by double-lap adhesive
joints. The effects of adhesive thickness, patch length and plates width on the strength of the
adhesion joint were investigated experimentally and numerically. An experimental study was
conducted by Akderya et al. [9] to determine the effect of thermal aging on the tensile
properties of single- lap joint fiber-epoxy composite. Three different temperatures, -18℃,
25℃ and 70℃, were applied to the composite material. As a result of the tensile test of the
specimens, which was subjected to thermal aging at -18°C, it was stated that there was an
increase in its strength. Kadiala and Bijwe [10] conducted research on three highperformance polymers (PES, PEK, PEEK) to evaluate their potential as high temperature
adhesives at different temperatures. Working temperatures; failure mechanisms, melting,
crystallization temperature, changes on glass transition temperature (tg) were investigated.
Aldaş et al. [11] investigated the stresses caused by the effect of different uniform
temperatures applied to two composite plates with mixed bond formed by pin and adhesive.
Finite element method was used in the study and uniform temperatures of 50, 70, 90 and 110
o
C were used. It was stated that the stress values increased depending on the amount of
uniform temperature increase. Banea et al. [12] conducted an experimental study to
investigate the effect of temperatures on the joint strength and fracture toughness of a hightemperature epoxy adhesive. They stated that the tensile strength of the adhesive decreased as
the temperature increased, but its ductility increased. Agarwal et al. [13] experimentally
investigated the effects of thermo-mechanical loadings on single- lap joint steel-CFRP under
wet and dry conditions. In the study, they stated that the residual stresses decreased with the
increase of thermal loading and humidity. Hu et al. [14] investigated the mechanical
performance of these bonds by exposing adhesion-joints specimens to different temperatures.
In addition, the MATLAB program was used to analyze the effects of the applied temperature
on the joint strength. They stated that the joint strength deteriorated with the increase in the
exposure time to temperature. Zhang et al. [15] investigated the variation of joint strength of
double-lap jointed pultrude glass fiber composites at temperatures between 35 °C and 60 °C.
They stated that crack propagation was faster at low temperatures and the joint strength
decreased by 80% depending on the temperature increase. Machado et al. [16] investigated
the effects of different temperature parameters on mixed adhesion joints. Three types of
adhesives were used in the study: flexible, rigid and mixed (rigid+flexible). They stated that
maximum failure loads were obtained for flexible adhesive, mixed adhesive and rigid
adhesive under low temperature (30 oC) conditions, room temperature conditions and high (80

www.artuklukongresi.org

418

Mardin, TURKEY

7th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

o

C) temperature conditions, respectively. Marchione et al. [17] conducted an experimental
study on double- lap adhesion joints. The effects of different loading conditions and exposure
to temperatures of 85°C were investigated on adhesion joints with four different commercial
adhesives (three epoxy and one urethane). It has been stated that exposure to high
temperatures has a negative effect on the failure modes of the joints and causes an increase in
the percentage of adhesion failure. Okba et al. [18] experimentally investigated the effect of
temperature on the mechanical properties of polymer adhesives. They stated that the strength
of the specimens exposed to high temperature decreased. The effect of temperature on failure
loads on glass fiber epoxy composite with single and double lap bonding was investigated by
Turan [19]. In the experimental study, they stated that the failure loads of thermally aged
specimens increased by 27.7% to 133.1%. Shawaf et al. [20] experimentally investigated the
bond properties between carbon fiber reinforced polymer (CFRP) and steel plates under high
temperature. They stated that they aimed to increase the use of CFRP in the reinforcement of
steel structures, especially in high temperature environments. Mechanical behaviors such as
maximum strength and shear stress were determined by performing tensile tests on
CFRP/steel plate specimens subjected to a range of ambient temperatures between 20 °C and
60 °C.
In this study; single-strap and double-strap patched specimens were kept in an electric furnace
at 50 oC and 150 oC for 2 hours. The results obtained in the experimental study, which was
carried out by considering different adhesive thicknesses, were compared with each other and
with the results of the specimens that were not exposed to the temperature kept at room
temperature. In addition, the effects of temperature on failure modes were examined and
compared.
2. EXPERIMENTAL STUDY
2.1. Preparation of Specimens
Woven glass fiber reinforced epoxy composite plate was obtained from Izoreel Trade Industry
Company. The thickness of the produced plate was measured as 1.6 mm. The specimens used
in the study were obtained by gluing. The geometric dimensions of the specimens were
prepared as indicated in Figure 1 and Figure 2.
Figure 1 shows single-strap lap (SSL) joint. Specimen length (L) was chosen as 180 mm (90
mm + 90 mm) and width (w) as 25 mm. The patch used was prepared as a square with the
dimensions of 25 mm x 25 mm.
In Figure 2, double-strap lap specimens were prepared. In these specimens, the length (L) was
taken as 180 mm and the width (w) was taken as 25 mm. The patches used here are square in
shape and have the dimensions of 25 mm x 25 mm.

Figure 1. Single-strap lap joint specimen geometry.
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Figure 2. Double-strap lap joint specimen geometry.
Three specimens were prepared from each geometry. Specimens were cut in the specified
geometries. Afterwards, the areas to be bonded were cleaned with the help of sandpaper to
ensure a homogeneous and smooth adhesion. Then the sanded surfaces are wiped with an
acetone cloth to remove dust, etc. residues are cleared. Molds were produced in 3D printer
according to the geometries of (adhesive thickness, sample thickness + patch thickness) SSL
and DSL connected specimens. An example mold is shown in Figure 3. With the help of these
molds, specimens with SSL and DSL connection were prepared. Loctite EA 9466 type
commercial adhesive was used as the adhesive. The adhesive thickness (th) of both types of
specimens was considered as 0.2 mm and 0.3 mm. The prepared specimens were then left to
dry at room temperature.

Figure 3. Example of the mold produced

Some of the dried specimens were subjected to the tensile test. Others were kept in an electric
oven for 2 hours at 50 oC and 150 oC. At the end of the period, the specimens taken out of the
oven were left to cool. The cooled specimens were then subjected to the tensile test. The
tensile test was carried out at a speed of 1 mm/min in an Instron brand 100 kN test device
located in Dicle University DUBTAM. Three of each specimens were tested and the average
of the results obtained was transferred to graphics and tables.
2.2. Failure Loads
The data obtained as a result of the tensile test of SSL and DSL-connected specimens, which
were exposed to heat at 50 oC and 150 oC for 2 hours, were compared with the results
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obtained from the specimens that were not exposed to heat (room temperature). This
comparison is given in Table 1. In Figure 4, the load-displacement graphs of the specimens
are given, and in Figure 5, collective comparisons are given.
When Table 1, Figure 4 and Figure 5 were examined, it was determined that the failure load
decreased as the adhesive thickness increased in the specimens kept at room temperature
(R.T). In this case, it was determined that the failure loads of SSL and DSL jointed specimens
with th: 0.3 mm were 0.27% and 9.45% lower, respectively, compared to SSL and DSL
jointed specimens with th:0.2 mm. It was observed that the failure loads obtained from the
specimens with both adhesive thicknesses exposed to heat at 50 oC and 150 oC for 2 hours
were higher than the failure load values obtained from the specimens kept in R.T. (Table 1).
It was determined that the failure load obtained from SSL jointed specimens with a th:0.2 mm
at room temperature was lower than the failure loads obtained from specimens exposed at 50
oC and 150 oC for 2 hours, respectively, at the rates of 16.44% and 12.59%. In this case, it
was calculated that the failure load obtained from the specimens with SSL jointed kept in R.T
with th: 0.3 mm was 13.93% and 11.51% lower than the failure loads obtained from the
specimens exposed at 50 oC and 150 oC for 2 hours, respectively.
On the other hand, it was determined that the failur loads increased as the temperature
increased in the specimens with DSL joint. It was found that the failure load obtained from
the specimens at R.T with th: 0.2 mm was 0.62% and 11.74% lower than the failure loads
obtained from the specimens exposed at 50 oC and 150 oC for 2 hours, respectively. When the
specimens with similar decreases th:0.3 mm were exposed for 2 hours at 50 oC and 150 oC,
the failure loads obtained were calculated to be 3.5% and 19.59% higher, respectively, than
the failure loads obtained from the specimens kept at room temperature.
Table 1. Failure loads of specimens
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The amount of elongation that occurred in SSL and DSL jointed specimens exposed to
temperature was less than the amount of elongation obtained from specimens kept at room
temperature. However, although the elongation was lower, the failure loads were higher. The
specimens with the highest elongation are the specimens with DSL joint (Figure 4).

Figure 4. Load- Elongation plots

Figure 5. Aggregate graphs of SSL and DSL joints
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As can be seen from the tables and figures, it is seen that the failure loads decrease as the
adhesive thickness increases. However, as the temperature increases, the failure loads
obtained are higher than the failure loads obtained from the specimens at room temperature. It
has been observed that this result is especially compatible with the results of Turan [19] study
in the literature.
2.3. Failure Modes
Failure modes were obtained from the specimens of SSL and DSL joints subjected to tensile
test and are given in Table 2. Failure obtained; S.B.F= Stock-Break failure, A.F = Adhesive
failure, F.F = Fiber failure, L.F.F = Light Fiber failure, A.F + F.F = Adhesive failure+fiber
failure is defined in the Table 2. A.F + F.F failure mode, which is generally mixed failure
mode, was obtained from the specimens with SSL jointed. However, in DSL-jointed
specimens, S.B.F. mode is obtained.
Table 2: Failure modes obtained in SSL and DSL joints

In Figure 6 and Figure 7, failure mode photos of some specimens are given.
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Figure 6. Examples of failure modes in the SSL joints.

Figure 7. Examples of failure modes that occur in the DSL joints.
3. EVALUATION AND DISCUSSION
In the study, it was determined that the values obtained from the specimens kept at 50 oC and
150 oC for 2 hours were higher than the values obtained from the specimens kept in R.T. The
tg temperature of the adhesive was determined as 54.52 oC [21]. At values close to or
exceeding this temperature, the adhesive and epoxy in the composite joint area turn into gel
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form [19]. With temperature, these two elements mix with each other. Since the specimens
are left to cool at room temperature before being tested for tensile testing, a new interface is
formed in this region [19]. Therefore, with the increase in temperature, high damage loads are
caused by this interface and cause an increase in the joint strength.
Failure load values obtained at 150 oC for th:0.2 mm in SSL joint; it was obtained lower than
the values obtained at 50 oC. The values obtained at 150 oC for the adhesive of the same
thickness in the DSL joint; it was obtained higher than the values obtained from 50 oC.
However, the values obtained from the specimens with both SSL and DSL joints (th:0.2 and
th:0.3 mm) are higher than the values in R.T. Therefore, the increase in these failure loads
increased the joint strength due to the new interface formed. In the failure modes, S.B.F
failure mode occurred especially in the specimens with th:0.2 mm with DSL joint, while
mixed failure mode occurred in the specimens with th:0.3 mm. This situation led to the
formation of mixed failure mode, especially in parallel with the increase in adhesive thickness
and the decrease in failure loads
4. CONCLUSION
In this study; the effect of temperature was investigated on glass fiber reinforced epoxy
composite specimens with SSL and DSL bonding joints and adhesive thicknesses of 0.2 mm
and 0.3 mm. The mechanical behavior of the specimens exposed to room temperature, 50 oC
and 150 oC for 2 hours was investigated experimentally. The following results were obtained
from in the study.
- The failure loads obtained from the specimens with an adhesive thickness of 0.3 mm
were obtained lower than the failure loads obtained from the specimens with an
adhesive thickness of 0.2 mm.
- It was determined that the failure loads obtained from the specimens kept at 50 oC and
150 oC for 2 hours were higher than the failure loads obtained from the specimens kept
at room temperature.
- Mixed failure mode was obtained in SSL joints, and generally Stock-break failure
mode was obtained in DSL joints.
- This study can be extended by improving the glass transition temperature
determination of the composite specimen, SEM images of the joints, and an additional
temperature rise.
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GELENEKSEL KONUTLARIN CEPHE TASARIMINDA ESTETİK BİR UNSUR
OLARAK DEMİR PARMAKLIK VE KORKULUK KULLANIMI
Doç. Dr. H. Hale Kozlu
Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
ORCID: 0000-0001-6711-3139
ÖZET
Bulundukları kentin/ bölgenin mimari karakteristiği ve kültürünü yansıtan, farklı etkenlere bağlı olarak
şekillenen geleneksel konutlar, nitel ve nicel olarak Anadolu kültürel mirası içerisinde önemli bir
konumda yer almaktadır. Mekânsal özellikleri, kütle biçimlenişleri, yapım tekniği, malzeme ve
bezeme özellikleri açısından Anadolu’nun farklı bölgelerinde tipolojik olarak çeşitlilik gösteren bu
konutların cephe tasarımlarını etkileyen önemli estetik unsurlardan birisi, cephe açıklıkları ile
bütünleşen pencere-kapı parmaklıkları ve balkon korkuluklarıdır. Konut içinde yaşayanların
güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılan bu mimari elemanlar, kimi örneklerde yalın olarak
şekillendirilirken, çoğu zaman işlevsel amacının önüne geçerek cephe tasarımının birer parçası olarak
değerlendirilmiş, teknolojinin ve ekonomik koşulların elverdiği boyutta estetik özellikleri ön plana
çıkarılmıştır.
Dönemsel ve bölgesel olarak ahşap veya demir malzeme ile imal edilen bu parmaklıklar ve
korkuluklar, yapı tipine ve tasarımına göre farklı açıklıklarda kullanım alanına sahiptir. Anıtsal
yapıların pencere açıklıklarının yanı sıra bazı giriş kapılarında da emniyeti güçlendirmek amacıyla
kapıyı koruyan demir parmaklıklar kullanılmış, parapet bulunmayan açık mekânlarda, kazaları
engellemek amacıyla korkuluklar tasarlanmıştır. Konutların ise özellikle zemin kat ve bodrum kat
pencerelerinin tamamına, dışarıdan gelebilecek tehditlere karşı parmaklıklar monte edilmiş, bazı
konutların üst katlarında da aynı kullanım devam ederken, bazılarında sadece kepenk/ kapak kullanımı
tercih edilmiştir.
Tarihi yapıların farklı mimari elemanlarında yaygın bir kullanım alanı olan demir, genellikle işlevsel
ve strüktürel olarak değerlendirilen bir malzemedir. Endüstri Devrimi öncesindeki teknolojik
kısıtlılıklar nedeniyle dövme demir olarak daha yalın formlarla biçimlendirilen bu elemanlar, 18.-19.
yüzyıldan itibaren teknolojik imkânların artması ve Batılılaşma etkisi ile farklılaşmaya ve
çeşitlenmeye başlamış, cephe tasarımlarında estetik bir unsur olarak ön plana çıkmışlardır.
Bu çalışmanın amacı, Anadolu’nun farklı kentlerinde yer alan konutlarda, bir cephe elemanı olarak
demir parmaklık ve korkulukların kullanımının tespit edilmesidir. Çalışmanın yöntemi olarak; literatür
taramasının yanı sıra, farklı bölgelerden örneklem olarak seçilen şehirlerdeki demir parmaklık ve
korkuluklar cephe kurgusu içerisinde incelenmiş, bu kapsamda, parmaklık ve korkulukların konut
cephelerindeki açıklıklarda kullanım alanları, formları ve malzeme teknolojileri açısından kentsel ve
bölgesel farklılıkları/ benzerlikleri araştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Geleneksel konutlar, demir malzeme, parmaklık, korkuluk
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The Use of Window and Balcony Rails as an Aesthetic Component in the Facade Design
of Traditional Houses
Abstract
Traditional houses, which reflect the architectural characteristics and culture of the city/region in
which they are located and are shaped depending on different factors, have an important place in the
Anatolian cultural heritage, both qualitatively and quantitatively. These houses vary typologically in
different regions of Anatolia in terms of their spatial characteristics, mass formation, construction
technique, material and decoration features. One of the important aesthetic components affecting the
facade designs of these buildings is the window, door and balcony railings that integrate with the
facade openings. These architectural elements, which are used to ensure the safety of the people living
in the house, are shaped simply in some examples, but they are often considered as a part of the facade
design, overtaking their functional purpose. Aesthetic features have been brought to the fore in the
extent that technology and economic conditions allow.
These railings, which are historically and regionally differentiated and manufactured with wood or
iron material, have different usage areas according to the building type and design. In addition to the
window openings of the monumental buildings, iron railings protecting the door were used to
strengthen the security in some entrance doors, and railings were designed to prevent accidents in open
spaces without parapets. In the houses, especially on the ground floor and basement windows, railings
have been installed against external threats, while the same usage continues on the upper floors of
some residences, in others, only shutters/covers are preferred.
Iron, which is widely used in different architectural elements of historical buildings, is a material that
is generally evaluated as functional and structural. These elements, which were shaped as wrought iron
due to the technological limitations before the Industrial Revolution, were produced in the 18th-19th
centuries. Since the 19th century, they have begun to differentiate and diversify with the increase in
technological possibilities and the effect of Westernization, and they have come to the fore as an
aesthetic element in facade designs.
The aim of this study is to determine the use of iron railings as a facade element in houses located in
different cities of Anatolia. In addition to the literature search as the method of the study, the iron
railings of traditional houses in the cities selected as samples from different regions were examined
within the facade design. In this context, urban and regional differences/similarities of railings in terms
of usage areas, forms and material technologies in openings on house facades were investigated.
Keywords: Traditional houses, iron material, window and balcony railings

www.artuklukongresi.org

428

Mardin, TURKEY

7th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

GİRİŞ
Anadolu kültürel mirası içerisinde mekânsal özellikleri, kütle biçimlenişleri, yapım tekniği,
malzeme ve bezeme özellikleri açısından birer sanat eseri olarak ön plana çıkan geleneksel
konutlardaki önemli estetik unsurlardan birisi, cephe açıklıkları ile bütünleşen pencere-kapı
parmaklıkları ve balkon korkuluklarıdır. İşlevsel olarak temel amacı açık mekânlar için
sınırlama, yapılar için ise güvenlik olan bu mimari elemanlar, pencere/ kapı açıklıklarında
parmaklık ve kafes; balkon, merdiven, teras, dam gibi mekânlarda korkuluk olarak
değerlendirilmişlerdir. Parmaklıklar, özellikle zemin kat ve bodrum kata dışarıdan gelebilecek
tehditlere karşı pencere açıklıklarına monte edilmiş, bazı yapıların üst katlarında da aynı
kullanım devam ederken, bazılarında parmaklık kullanılmaksızın sadece kepenk/ kapak
kullanımı tercih edilmiştir. Bu parmaklıklar, anıtsal yapıların giriş kapılarında da yine
emniyeti güçlendirmek amacıyla zaman zaman kullanılmışlardır. Parapet bulunmayan açık
mekânlarda veya düşme tehlikesi olan alanlarda ise kazaları engellemek amacıyla korkuluklar
tasarlanmıştır. Bazı konutlarda parmaklıklar ile birlikte kullanılan metal veya ahşap kafesler
ise bir taraftan pencere arkasının mahremiyetini sağlarken, bir taraftan da güneş ışınlarının
etkisini azaltmayı hedeflemiştir. Özellikle zemin kat veya bodrum kat pencerelerinde
kullanılan bu kafesler, sokaktan gelebilecek hayvanların içeri girişini engellemek konusunda
da etkili olmuştur.
Anadolu’da günümüze ulaşabilmiş konut örneklerinin ağırlıklı olarak tarihlendirildiği
Osmanlı Dönemi mimarlığı incelendiğinde, erken dönem konutlarında çoğunlukla ahşap
parmaklıklar tercih edildiği, anıtsal yapılarda ise dövme demir parmaklıklar kullanıldığı
görülmektedir. Gerek anıtsal yapıların gerekse konutların erken ve klasik dönem örneklerinde
geometrik motifler tercih edilmiş, 18. yüzyıldan sonra, mahremiyetin sınırladığı pencere
yüzeylerinin büyüyerek dış çevreyle görsel ilişkinin önem kazanmasının ardından Barok
sanatın da etkileriyle daha zengin, girift ve bitkisel motifler C ve S kıvrımlı formlarla
kullanılmış ve estetik bir unsur olarak cephe düzenlemelerine katkıda bulunmuşlardır (Eyice,
1976; Ciner ve İnankur, 1981; Bakır, 2003).
GELENEKSEL YAPILARDA DEMİR MALZEME TEKNOLOJİSİ
Anadolu mimarisinde demirin erken dönem kullanımı, yapı elemanlarını birleştiren kenet, çivi
vb. yardımcı yapı malzemelerinde Hitit Dönemine kadar uzanmaktadır (Darga, 1985). Roma
Döneminde yapım teknolojilerinin ilerlemesiyle birlikte bu kullanım çeşitlenerek artmış,
Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı Döneminde demir, özellikle kenetler, miller, zıvanalar gibi
bağlantı elemanlarında önemli birer yapı malzemesi olarak kullanılmaya devam etmiştir
(Ünsal, 1973).
Osmanlı Döneminde demir üretim ve kullanım teknolojileri geliştikçe demir malzeme, kâgir
yapı sistemi içerisinde strüktürel eleman olarak da kullanılmaya başlamıştır. Özellikle 18.
yüzyıldan sonra yapı üretim tekniklerinin de gelişmesiyle birlikte anıtsal yapılarda ve
konutlarda demir malzeme; strüktürün önemli birer parçası olarak çelik putrelli konsollar,
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dökme demir füruşlar, kuşaklama demirleri, gergi demirleri, volta döşemeler gibi yapı
elemanlarında kullanılmış, levha haline getirilen demir, cephelerde, kapılarda, çatılarda
kaplama malzemesi olarak da kullanım alanı bulmuştur. Ayrıca kapı, dolap gibi yapı
elemanlarının menteşe, ökçe, kanca, çivi, mıh ve kilitlerinde, kapı kollarında, tokmaklarında,
halka ve kulplarda, anahtarlarda gerek anıtsal yapılarda gerekse konut mimarisinde sıklıkla
kullanılmıştır.
Demirin doğrama malzemesi olarak kullanımı, genellikle döküm veya dövme kapılar, pencere
açıklıklarında lokmalı veya lokmasız parmaklıklar ve şebekeler, balkon, kubbe yolu ve
merdiven korkulukları, yine sınırlama elemanlarında parmaklıklar ve şebekeler olarak
karşımıza çıkmaktadır. Strüktür sistemi içerisinde bitirici ögeler olarak tanımlanan ve yapı
açıklıklarında kullanılan bu elemanlar, genellikle demir, bronz veya pirinçten imal edilmiş, taş
sövelere veya ahşap kasalara monte edilerek kullanılmışlardır. Selçuklu ve Osmanlı Dönemi
yapılarında Tanzimat Dönemine kadar anıtsal yapılarda genellikle benzer özellikte lokmalı
pencere parmaklıkları kullanılmıştır. Lokmalı parmaklıklarda kullanılan dövme demir
çubuklar, dövme demir lokmalar ile birleştirilmiş (Resim 1), ortalama 20 cm. aralıklarla
yerleştirilen lokmalarla oluşturulan bu sistem, pencere sövelerine açılan yuvalara
yerleştirilerek kurşun ile sabitlenmiştir. Kare ya da daire kesitli demir çubukların dikey ve
yatay yönde birbirini kesmesi ve bu kesişim yerlerine dövülerek biçimlendirilmiş olan,
genellikle sekizgen formda, pahlanmış (bazı örneklerde armut formunda) lokma demirlerinin
yerleştirilmesiyle oluşturulan bu parmaklıklar genellikle yalın bir formda
şekillendirilmişlerdir (Kurugöl ve Küçük, 2015; Uluengin ve diğ., 2016; Tanyeli, 2017).
Endüstri Devrimi öncesinde Anadolu mimarisinde demir malzeme sadece dövme tekniği ile
şekillendirilmiş, 18.-19. yüzyıllarda demirin döküm ve çelik olarak kullanımı da
yaygınlaşmaya başlamıştır (Uluengin, 2006). Dövme tekniğinde; ergitilmiş demir öncelikle
haddehanelerde sıcak olarak işlenerek yuvarlak, dört köşe, lama ve silme formlu elemanlar
elde edilmiş, bu malzemenin atölyelerde ısıtılması ve örs üzerinde dövülüp bükülerek
şekillendirilmesiyle birlikte yapı elemanı olarak kullanılacak motifler hazırlanmıştır
(Sandıkçı, 1999). Kullanılacak alana öncelikle dikey ve yatay çubuklar yerleştirilmiş,
hazırlanan diğer stilize motifler yine halka/ bilezik ve perçinlerle birleştirilmişlerdir.
Düzenlemesi tamamlanan parmaklıklar pencere sövelerinde, korkuluklar ise duvar veya
döşemede açılan oyukların içerisine geçirilip, kurşun dökülerek sıkıştırılmışlardır (Uçar,
2012). Demirin birleştirme teknolojileri de, kullanım alanı ve şeklinin belirlenmesinde önemli
bir etken olmuştur. Parmaklıkları oluşturan ve dövülerek biçimlendirilen demir parçalarının
birleştirilmesi için perçin, kaynak ve halkalar kullanılmıştır (Ünsal, 1986) (Resim 1).
Özellikle 19. yüzyılda yaygınlaşan döküm tekniğinin dövme yöntemine göre daha kolay
olması bir avantaj haline gelmiş, öncelikle saray, kasır ve köşk gibi yapıların bahçe kapıları,
bahçe parmaklıkları ve balkon/merdiven korkuluklarında Batıdaki çeşitli mimari üslupların
etkisiyle organik ve kıvrımlı formlardan daha basit olanlara kadar geniş bir çeşitlilik
gösterilerek kullanılmışlardır. Parmaklık ve korkuluklardaki bu demir çubuklara önce
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kurşundan daha sonra demirden rozetler, mızrak başları, çiçekler eklenmeye başlamıştır. Bu
objeler, bazı örneklerde basit, düz, geometrik şekiller olarak bırakılırken, bazı örneklerde
kıvrımlı bitkisel veya geometrik motifler kullanılmıştır. 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl
başlarında ise el sanatlarının canlanması ve Art Nouveau akımının etkisiyle dövme demirde
de kaynak ve makine kullanımı yaygınlaşmaya başlamıştır (Eyice, 1976, Uluengin, 2006).

Resim 1. Anıtsal yapılarda ve konutlarda demir parmaklıkların farklı tekniklerle birleştirme örnekleri
(a. Kayseri Büyük Bürüngüz Daniş Ali Bey Camii, b. İncesu Aziz Eusthatios Kilisesi, c. Endürlük’te
konut kapı üstü penceresi, d. Germir’de konut penceresi)

ESTETİK BİR UNSUR OLARAK GELENEKSEL
PARMAKLIK VE KORKULUKLARIN KULLANIMI

KONUTLARDA

DEMİR

Anadolu’da geleneksel Türk evi geleneğine göre biçimlendirilen, barınma ihtiyacının ve
yaşam koşullarının değiştiği yüzyıllar boyunca evrimleşerek gelişen konutlar, döneme veya
bölgeye göre değişkenlik gösterse de, işlevsel özelliklerinin yanı sıra estetik bir bakış açısı da
gözetilerek tasarlanmışlardır. Bu tasarımın estetiği, iç mekân ve kütle özelliklerinde bir
taraftan bütünsel olarak ele alınırken bir taraftan da bu bütünü oluşturan parçaların kullanımı
ve şekillendirilmesinde vurgulanmıştır. Bu yapılar kimi zaman yalın bir görünümle, kimi
zaman da farklı sanat akımlarının etkisiyle biçimlendirilerek kullanılmaya devam etmiş,
dünya kültür mirası ve mimarlık kültürü içerisinde yerini almışlardır. Kütle biçimlenmesi
içerisinde bu bütüncül tasarımın yanı sıra, cephe açıklıklarının form ve bileşenlerinin de
önemli bir yeri bulunmaktadır. Cephelerde yer alan açık ve kapalı çıkmalar, pencereler,
parmaklıklar,
korkuluklar,
kepenkler,
kapılar,
silmeler,
hatıllar,
alınlıklar,
konsollar/payandalar, çörtenler, kitabeler, rozetler gibi strüktürel, işlevsel veya estetik olarak
yapıya katkıda bulunan mimari elemanlar, geleneksel mimaride birer sanat eseri olarak
değerlendirilmektedirler. Özellikle 19. yüzyılda inşa edilmiş geleneksel konutların
cephelerindeki pencere açıklıklarının düzeni ve balkon kullanımının yaygınlığı da göz önünde
bulundurulduğunda, bu açıklıkların bir parçası haline gelen parmaklık ve korkulukların
şekillenmesi de estetik olarak bu sanat eseri vurgusu içerisinde önemli bir yer kaplamaktadır.
İşlev ve Malzeme Çeşitliliği
Konut mimarisinin estetik olarak bütünleyici mimari elemanlarından olan demir parmaklık ve
korkuluklarda işlevsel olarak temel amaç; parmaklık ve korkuluklarda güvenlik ve sınırlama,
kafeslerde güneş kırıcılık, mahremiyet ve/veya güvenlik, kepenklerde iklimsel etkilerden
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korunma ve güvenliktir. Güvenlik işlevi bağlamında evi dışarıdan gelebilecek tehlikelerden
korumak ve özellikle çocukların emniyetini sağlamak misyonuyla ön plana çıkan
parmaklıklar ve korkuluklar, bölgenin kültürel veya fiziksel olanaklarına göre kimi zaman
farklı amaçlarla da değerlendirilmişlerdir.
Cephe yüzeyinde sadece işlevsel olarak değil estetik olarak da önemli bir rolü olan bu mimari
elemanlarda kullanılan malzemeler; konutun yer aldığı bölgenin iklimsel özellikleri, malzeme
olanakları, sosyo-kültürel yapısı, ekonomik ve teknolojik yeterlilikleri gibi birçok farklı
girdinin etkisi altında şekillendirilmişlerdir. Örneğin Safranbolu, Cumalıkızık gibi ahşap
malzemenin mimaride yaygın olarak kullanıldığı yerleşimlerde, ahşap sadece yapısal
elemanlar ve iç mekân ögelerinde değil, cepheyi şekillendiren işlevsel ve estetik unsurlardan
payandalar, silmeler, alınlıklar, pencere-kapı doğramaları, pencere parmaklıkları, kafesleri,
kepenkleri, balkon korkuluklarında da tercih edilmiş ve ustalıkla biçimlendirilmişlerdir.
Ahşabın daha kısıtlı olarak elde edildiği bölgelerde ise pencere doğramaları ve kepenklerinde
yine ahşap malzeme kullanılmakla birlikte parmaklıklar genellikle demir malzeme ile
şekillendirilmiş veya ahşap kafes ile demir parmaklık bir arada kullanılmıştır. Yine karma
malzeme kullanımına rastlanan bazı yerleşimlerde ise pencerelerde kafes malzemesi olarak
ahşabın yanı sıra metal kafesler de tercih edilmiştir

Resim 2. Kayseri Yeşilyurt (Mancusun)’da geleneksel bir evin cephesinde ahşap ve demir
malzemenin bir arada kullanımı

Balkon korkuluklarında da tıpkı parmaklıklarda olduğu gibi güvenlik ve mahremiyet işlevi ön
plana çıkmış, malzeme kullanımında da bölgeye, döneme veya mimari olanaklara göre farklı
tercihler yansıtılmıştır. Ahşap malzeme olanaklarının geniş olduğu bölgelerde, erken dönem
örneklerinde veya kırsal alanlarda, pencere parmaklıkları ile birlikte balkon korkuluklarında
da ahşap malzeme kullanılmış, diğer bölgelerde genellikle demir korkuluklar tercih edilmiştir.
Özellikle Güneydoğu Anadolu gibi geniş açık alanlar, teras/ dam kullanımı olan bölgelerde
demir korkuluklar yerine veya demir korkuluklarla birlikte taş parapetler kullanıldığı da
görülmektedir (Resim 3).
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Resim 3. Ankara, Tokat-Zile ve Ürgüp-Sinasos’da ahşap ve demir korkuluk; Şanlıurfa’da taş parapet
ile birlikte demir korkuluk kullanımı

Yerleşim Düzeni
Kafes, kepenk ve parmaklığın bir arada kullanıldığı örneklerde bu elemanların pencere
içerisindeki yeri değişiklikler göstermektedir. Kepenkli kullanımlarda genellikle kepenk en
dışta, demir parmaklıklar ortada, doğramalar en içte olacak şekilde bir sistem tercih edilmekle
birlikte farklı kullanımlar da mevcuttur. Kafes kullanılan örneklerde de kafesin pencere
içerisindeki yeri yine değişkenlik göstermektedir. Genellikle parmaklık ile doğrama arasında
veya parmaklık olmayan örneklerde dış yüzeyde konumlanan kafeslerde, nadir de olsa
doğramanın dışında kafes yerleşimi de görülebilmektedir (Resim 4).

Resim 4. a. Geleneksel Mardin evinde demir parmaklıkla birlikte kafes kullanımı (Bayazıt, 2010),
b. Geleneksel Kula evinde demir parmaklık ve ahşap kafesin birlikte kullanımı,
c. Geleneksel Bartın evinde demir parmaklık ve metal kafesin birlikte kullanımı (Göktaş Kaya, 2019)

Pencere parmaklıklarının yükseklikleri; malzemeler ve formlar farklılaşsa bile bütün açıklığı
kapatacak veya belli bir kotta kesilecek şekilde iki grupta tasarlanmıştır. Bu değişim,
çoğunlukla güvenlik ihtiyacının farklılaşmasından kaynaklanmaktadır. Bodrum ve zemin kat
pencerelerinde tüm açıklıklar kapatılırken, üst kat pencerelerinin bir kısmında parmaklık hiç
kullanılmamış, bir kısmında yarım bırakılmış, bazı örneklerde de zemin kat pencerelerindeki
gibi tüm açıklığı kapatacak şekilde tasarlanmışlardır.
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Parmaklıkların yükseklikleri gibi cephe yüzeyindeki yerleşimleri de farklılık göstermektedir.
Cephe ile hemyüz olacak şekilde veya kısmen iç tarafta yer alan parmaklıkların yanı sıra
cepheden dikdörtgen veya dairesel kesitli veya bombeli şekilde dışa doğru çıkma yapan
parmaklıklar da mevcuttur. Dışa taşan bu düzenleme, işlevsel olarak sokağı farklı açılardan
görmeyi sağlamaktadır (Resim 5).

Resim 5. İzmir Kemeraltı evlerinde bombeli çıkma yapan demir parmaklıklar (Uçar, 2012)

Balkon korkulukları genellikle balkon döşemesinin formu ve yerleşimine göre şekillenmiş,
döşeme ile birlikte cephede düz veya dinamik bir yüzey oluşturmuştur. Çeşitliliği yüksek
formlarla şekillendirilen demirler, döşeme üzerinde farklı yüksekliklerde oluşturulan
parapetler üzerine monte edilmişlerdir. Bazı konutlarda ise döşeme yüzeyinden dışa taşan
korkuluk örnekleri de bulunmaktadır (Resim 6).

Resim 6. Kayseri merkez ve Develi’de korkuluk ve döşemelerin yüzey farklılıkları

Form ve Biçimlenme
Parmaklık ve korkulukların formları incelendiğinde, tek yönde yatay veya düşey demir
çubuklardan, karmaşık motifli sarmal sistemlere kadar geniş bir skalada çeşitlendikleri
görülmektedir. Bu çeşitliliğin içerisinde en basit düzenleme, yatay veya düşey düzlemde tek
yönlü demir çubukların kullanımıdır. Bu kullanımda demir çubuklar zemin katta ve bazen üst
kat pencerelerinde tüm açıklığı kapatacak şekilde düzenlenmişken, çoğu üst kat
pencerelerinde açıklığın yarısına kadar uzatılmakla yetinilmiştir (Resim 7). Aynı şekilde
balkon korkuluklarında da bu tür yalın düzenlemeler gerek ahşap gerekse demir korkuluklarda
sıklıkla kullanılmıştır.
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Resim 7. Giresun, Gümüşhane ve Trabzon’da yatay demir çubukların parmaklık olarak kullanılması

Bu yalın geometrik yerleşimin bir üst aşaması, yatay ve düşey çubukların kesiştirilerek kareler
oluşturması ile şekillenen parmaklıklarda görülmektedir. En eski örnekleri anıtsal yapılarda
görülen bu sistem, Anadolu’nun her bölgesindeki geleneksel konutlarda da sıklıkla tercih
edilmiştir. Yine farklı bölgelerde demir çubukların diyagonal olarak kesiştirildiği kullanımlar
da bulunmaktadır (Resim 8).

Resim 8. a. Talas’ta, b. Konya’da c. Ayvalık’ta geleneksel evlerde kullanılan demir parmaklıklar

Özellikle geç dönem konut örneklerinde sarmal motifler de pencere parmaklıkları ve balkon
korkuluklarında yaygınlaşmıştır. Bu motifler, dairesel, sarmal, S ve C formları, stilize çiçek
yaprakları gibi birçok farklı kompozisyonla bütüncül bir sistem oluşturmaktadır (Resim 9).

Resim 9. Kayseri Yeşilyurt, Develi ve Talas’tan sarmal motifli parmaklık örnekleri
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Sonuç
Dönemsel ve bölgesel olarak ahşap veya demir malzeme kullanılarak imal edilen parmaklıklar
ve korkuluklar, yapı tipine ve tasarımına göre farklı form ve malzemelerde kullanım alanına
sahiptir. Geleneksel konut tipolojisinde yapım sistemleri farklılaşsa da, özellikle 19. yüzyıldan
sonra demir parmaklıkların kerpiç, ahşap, taş ve tuğla yapılarda sıklıkla kullanıldıkları
görülmektedir.
Gerek anıtsal yapıların gerekse konutların erken ve klasik dönem örneklerinde geometrik
motifler tercih edilmiş, 18. yüzyıldan sonra, mahremiyetin sınırladığı pencere yüzeylerinin
büyüyerek dış çevreyle görsel ilişkinin önem kazanmasının ardından Barok sanatın da
etkileriyle daha zengin, girift ve bitkisel motifler, C ve S kıvrımlı formlarla kullanılmış ve
estetik bir unsur olarak cephe düzenlemelerine katkıda bulunmuşlardır
Form olarak ciddi bir çeşitliliğe sahip olan bu mimari elemanlar hızla yok olduğu göz önünde
bulundurulduğunda, bölgesel bir tipoloji çalışması hazırlamak için kapsamlı bir envanter
çalışması yapılması önem arz etmektedir.
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ÖZET
Scapula’nın morfometrik (metrik) ve morfolojik (metrik olmayan) analizi, hem adli
antropoloji alanında yaş, cinsiyet tahmini hem de scapula kırıklarının cerrahi tedavi
stratejilerinin belirlenmesi ile ortopedik fiksasyon cihazlarının tasarlanmasında oldukça
önemlidir. Bu çalışmanın amacı, scapula’nın geometrisini değerlendirerek ölçülen
morfometrik verilerin lateralizasyona (sağ-sol) ve scapula varyasyonlarına göre istatistiki
açıdan nasıl bir değişim gösterdiğinin tespit edilmesi ve literatürde yer alan çalışma sonuçları
ile karşılaştırmasının yapılmasıdır. Bu çalışmada 33 yetişkin scapula (14 sağ-19 sol) üzerinde
13 osteometrik parametre çalışıldı. Scapula uzunluğu (SU) ve genişliği (SG), spina scapulae
uzunluğu (SSU), acromion (A) ile processus coracoideus arası mesafe (ACM), cavitas
glenoidalis (CG)’in vertikal (CGVçap) ve horizontal çapları (CGHçap1, CGHçap2), acromion
uzunluğu (AU) ve genişliği (AG), incisura scapulae derinliği (ISD) ve genişliği (ISG), üst ve
alt scapula açıları (SA, IA) ölçüldü. Ayrıca CG, IS ve A varyasyonları incelendi. CG
varyasyonları; armut (A), ters virgül (TV) ve oval (O) olarak tiplendirildi. IS varyasyonları;
Tip 1, Tip 2, Tip 3, Tip 4 ve Tip 5 olarak belirlendi. A varyasyonları; kobra (K), kare (KA) ve
orta düzey (O) olarak gözlendi. CG varyasyonlarında en çok armut tipi, IS varyasyonlarında
en çok Tip 1 ve A varyasyonlarında en çok kobra tipi varyasyon görüldü (A=%58,45; Tip
1=%48,7; K=%43,4). Sağ ve sol scapula arasında ACM, SA ve IA ölçümleri arasında
istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı (p=0,003, p=0,021, p=0,016). CG tiplendirmesine
göre SU ve AU ölçümleri (p=0,023, p=0,017), A tiplendirmesine göre CGVçap ve AU
ölçümleri (p=0,027, p=0,030) arasında anlamlı fark saptandı. İstatiksel analizler sonucunda
SU-SG, SU-SSU, SU- CGVçap, SU-AU, SG-SSU, SG- CGVçap, SG- CGHçap1, SG-AU, SSUAU, SSU-AG, SSU- CGVçap, SSU- CGHçap1, AU-AG ölçümleri arasında pozitif korelasyon
bulundu (p=0,000). Bu çalışmada scapula morfometrisine yönelik elde edilen verilerin sağ ve
sol taraf ayrımında oldukça önemli olduğu ve scapula şekil varyasyonlarına göre istatistiki
açıdan anlamlı fark gösterdiği tespit edildi. Scapula, adli tıpta ve adli antropoloji alanlarında
cinsiyet ve yaş tayini ile sağ ve sol taraf ayrımında kullanılabilir. Scapula geometrisine ilişkin

www.artuklukongresi.org

438

Mardin, TURKEY

7th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

elde ettiğimiz verilerin gelecekteki anatomik çalışmalara referans bir veri tabanı olarak
kullanılmasını ve ortopedik girişimlerde faydalı olmasını umuyoruz.
Anahtar Kelimeler: Acromion, cavitas glenoidalis, morfometri, scapula, varyasyon.

MORPHOMETRIC ANALYSIS OF HUMAN SCAPULA AND ITS CLINICAL
SIGNIFICANCE
ABSTRACT
The morphometric (metric) and morphologic (non-metric) analysis of scapula is essential both
in the estimation of age and gender in the field of forensic anthropology, and in determination
of the surgical treatment strategies of scapula fractures with the design of orthopedic fixation
devices. The aim of this study is to determine how the morphometric data measured by
evaluating the geometry of the scapula changes statistically according to lateralization (rightleft) and scapula variations, and also to compare them with the results of the studies in the
literature. In this study 33 adult scapulas (14 right and 19 left) were studied for 13 osteometric
parameters. The length and width of the scapula (SU-SG),spina scapula lengths (MSU), the
length and diameter of the cavıtas glenoidalis (AGM), the length and width of the A (ALAG),the depth and width of the insıssura suprascapulare (ISSD-ISSG),angles of the upper and
lower scapula(SA,IA) were measured.In addition, cavitas glenoidalis, incisura suprascapularis
and A variations were examined. Variations of cavitas glenoidalis are characterized as pear
(A), inverted comma (TV) and oval (O). Variations of incisura suprascapularis are identified
as Type 1, Type 2, Type 3, Type 4 and Type 5. A variations are observed as cobra (K), square
(KA) and medium-level (O). The most common pear (A) type in the cavitas glenoidalis
variations, the most common Type 1 in the incisura suprascapularis variations, and the most
common cobra (K) type in the A variations were observed (A=%58,45, Tip 1= %48,7,
K=%43,4). The statistically significant difference was found in the AGM, SA and IA
measurements between the right and left scapula(p=0,003, p=0,021, p=0,016). A significant
difference was found in the SU and AL measurements in the kavitas glenoidalis typing
(p=0,023, p=0,017), the CGSID and AL measurements (p=0,027, p=0,030) in the A
typing.As a result of statistical analyses, a positive correlation was found between the
measurements of SU-SG, SU-MSU, SU-CGSID, SU-AL,SG-MSU,SG-CGSID,SG-CGAPD1,
SG-AL, MSU-AL, MSU-AG, MSU-CGSID, MSU-CGAPD1, AL-AG(p=0,000).In this study,
it was determined that the data obtained for scapula morphometry is very important in
distinguishing the right and left sides and there is a statistically significant difference
according to the scapula shape variations.Scapula can be used with other methods in which
the right and left sides are estimated in forensic medicine and forensic anthropology. We hope
that the detailed knowledge of the geometry of the scapula can be used as a reference database
for future anatomical studies and be useful for orthopedics.
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Giriş
Üst bağlantı kemiklerinden dorsal tarafta olan scapula, seviye olarak 2. ile 7. kaburgalar
arasında lokalizedir. Yassı kemiklerden olup iki yüzü, üç kenarı ve üç köşesi vardır.
Scapula'nın arka yüzüne facies posterior, ön yüzüne ise facies anterior (costalis) denilir. Arka
yüz 4. göğüs omuru hizasında bulunan spina scapulae (SS) denilen bir çıkıntı ile iki kısma
ayrılmıştır. Daha küçük olan üstteki çukurluğa fossa supraspinata, daha büyük olan alttakine
ise fossa infraspinata denir. Fossa supraspinata hafif konkav olup, medial taraftan laterale
doğru daralır [1]. SS’nın medial kenarla aralarında kalan üçgen sahaya trigonum spinae adı
verilir. Omuz ekleminin konkav eklem çukurluğunun üstünde dışa doğru uzanan çıkıntıya
acromion (A) denir. Proc. coracoideus (C) ile A arasında uzanan lig. coracoacromiale omuz
eklemini üstten destekler [1,2]. Literatürde A morfolojisi (A tipi, eğimi, lateral A açısı ve A
indeks) ile omuz sıkışma sendromu ve rotator cuff yırtıkları arasındaki ilişkiyi araştıran
çalışmalar mevcuttur [3,4,5].
Margo superior, lateralis ve medialis olmak üzere üç kenarı vardır. Margo superior en kısa ve
en ince kenarı olup, biraz da konkavdır. Lateralde proc. coracoideus'un köküne kadar uzanır
ve ikisi arasında inc. scapulae (ISS) denilen bir çentik bulunur. Bu çentik lig. transversum
scapulae superius’un kapatması sonucu içinden n. suprascapularis’in geçtiği bir foramene
dönüşür. Çentiğin şekil ve boyutundaki varyasyonlar supraskapular sinir sıkışmasına sebep
olabilir. Margo lateralis en kalın kenar olup, margo medialis en uzun olan kenarıdır [1,2].
Angulus superior, inferior ve lateralis olmak üzere üç açısı (köşesi) vardır. Angulus superior
2. kaburga (veya 2. göğüs omurunun spinal çıkıntısı hizasında), angulus inferior ise 7.
kaburga (veya 7. torakal omur hizasında) bulunur. Scapula'nın en kalın ve teferruatlı köşesi,
angulus lateralis'tir. Kalın olması nedeniyle bazı kaynaklarda scapula başı olarak da
isimlendirilmektedir. Bunun en dar boyun kısmına da collum scapulae denir. Bu köşede omuz
ekleminin konkav eklem yüzünü oluşturan cavitas glenoidalis (CG) bulunur. CG, geniş kısmı
aşağıda olan uzunlamasına kesilmiş yumurta şeklindedir [1]. CG’in şekli armut veya gözyaşı
damlası, belirgin olduğu zaman ters virgül, hiç yoksa oval şeklinde görünür [6]. Scapula'nın
çıkıntılı ve kalın yerleri spongioz doku içerir. Diğer ince yerleri kompakt kemik yapısındadır.
Fossa supraspinata ve fossa infraspinata'da kemik çok incedir. Özellikle fossa supraspinata'da
kemik ışığı geçirecek kadar incedir. Bazen bu ince kesimlerde yer yer delikler bulunabilir [1].
El Dine ve Hassan scapula genişliği, yüksekliği ve SS uzunluğu gibi parametrelerin cinsiyet
ve yaşa göre değişikliklerini değerlendirmişlerdir [7]. Torimitsu ve ark. Japon
popülasyonunda sağ ve sol taraf scapula uzunluğunun cinsiyeti tahmin etmedeki doğruluk
oranını %90’ın üzerinde bulmuşlardır [8]. Özer ve ark. Van yöresi Dilkaya arkeoloji alanında
bulunan iskelet kalıntılarından elde edilen verilere göre, scapula yüksekliğinin cinsiyeti
tahmin etmede doğruluk oranını %82.9 olarak saptamışlardır [9]. Omuz ekleminde gelişimsel
anomaliler, kırık, çıkık, artrit, çeşitli enflamatuar ve tümöral olaylar gibi durumlarla
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karşılaşılabilir. Artroplasti, glenohumeral artrodez, kırıkların stabilizasyonu için internal
fiksasyon, rotator kılıf tendinitleri için akromiyoplasti veya akromiyonektomi gibi çok sayıda
cerrahi girişim scapula için tanımlanmıştır. Total omuz artroplastisi veya kırıkların fiksasyonu
için vida yerleştirilmesi gibi scapula'ya veya omuza ait rahatsızlıkların cerrahi tedavisi ve
ayrıca artroskopik girişimler gibi cerrahi prosedürler için scapula'nın ayrıntılı kemik
anatomisinin bilinmesi gerekir. Ayrıca özellikle A, CG ve C’un ve bu yapıların oluşturduğu
subacromial aralığın morfometrik özelliklerinin bilinmesi rotator kılıf sıkışmalarına bağlı
omuz ağrısı ve yetersizliğinin etiyolojisinin anlaşılması açısından önemlidir. Bu sendromun
nedeni yumuşak dokuların (rotator cuff kasları ve subakromial bursa), caput humeri, A, lig.
coracoacromiale ve C tarafından meydana getirilen subacromial aralığın çeşitli sebeplerle
daralmasına bağlı olarak sıkışmasıdır [3,4,5]. Bölgenin böyle kritik bir öneminin olması
nedeniyle hem tanı hem de tedavi aşamasında bu konudaki morfometrik çalışmalar önem
kazanmaktadır.
Bu çalışma scapula kemiğinin sağ ve sol tarafların tahmininde önemli bir kemik olduğunu
göstermektedir. Dolayısıyla adli tıpta ve adli antropolojide sağ ve sol tarafların tahmin
edildiği diğer metotlarla veya tek başına kullanılabilir. Scapula geometrisinin detaylı
bilgisinin gelecekteki anatomik çalışmalar için bir referans veri tabanı olarak
kullanılabileceğini ve ortopedi için faydalı olabileceğini umuyoruz.
Gereç ve Yöntem
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Anatomi laboratuvarından temin edilen
cinsiyet ve yaşı belli olmayan 33 adet (14 sağ-19 sol) kuru erişkin scapula kemikleri üzerinde
ölçümler yapıldı. Etik onay Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi İlaç ve
Tıbbi Cihaz Dışı Araştırmalar Etik Kurulu’ndan (Karar No: 2021/3488) alındı.
Kırık, ölçüm yapılmasını engelleyen herhangi bir yapısal deformitesi bulunan kemikler
çalışmaya dahil edilmedi. Lineer ve açısal ölçümler aynı kişi tarafından iki hafta arayla
yapılarak çıkan sonuçların ortalaması alındı. Lineer ölçümlerin alınmasında 0.01 mm
duyarlılığında dijital kaliper, mezura ve açı ölçümlerinde ise 1 dereceye duyarlı 360 derece
dönebilen dijital gonyometre kullanıldı.
Daha önce yapılmış çalışmalarda kullanılan anatomik landmarklar dikkate alınarak ölçülen
osteometrik parametreler aşağıdadır.
Scapula maksimum uzunluğu (SU): Angulus superior ve angulus inferior arasındaki mesafe
(Şekil 1),
Scapula maksimum genişliği (SG): Spinöz eksendeki scapula’nın medial kenarı ile cavitas
glenoidalis’in alt kenarı arasındaki mesafe (Şekil 1),
Spina scapulae uzunluğu (SSU): Spinöz eksendeki scapula’nın medial kenarı ile spina
scapula’nın lateraldeki en çıkıntılı noktası arasındaki mesafe (Şekil 1),

www.artuklukongresi.org

441

Mardin, TURKEY

7th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

SSU
SU

SG

Şekil 1. Scapula üzerinde ölçülen osteometrik parametreler.
SU, scapula maksimum uzunluğu; SG, scapula maksimum genişliği; SSU, spina scapulae uzunluğu (SSU).

Cavitas glenoidalis vertikal çap (CGVçap): Tuberculum supraglenoidale’nin en belirgin
noktası ile cavitas glenoidalis’in en alt noktası arasındaki mesafe (Şekil 2),
Cavitas glenoidalis horizontal çap1 (CGHçap1): Cavitas glenoidalis yüksekliğine dik olan,
cavitas glenoidalis eklem kenarının maksimum genişliğini temsil eden mesafe (Şekil 2),
Cavıtas glenoidalis horizontal çap2 (CGHçap2): Tuberculum supraglenoidale’nin en belirgin
noktası ile CGHçap1 çizgisinin arasındaki orta mesafe (Şekil 2),
Acromion ile processus coracoideus arası mesafe (ACM): Acromion ile proc. coracoideus’un
uçları arasındaki mesafe (Şekil 2).
ACM

CGHçap2
CGHçap1

CGVçap

Şekil 2. CGVçap, cavitas glenoidalis superior-inferior çap; CGHçap1, cavitas glenoidalis anterior-posterior
çap1; CGHçap2, cavıtas glenoidalis anterior-posterior çap 2; ACM, Acromion-processus coracoideus arası
mesafe.
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Acromion maksimum uzunluğu (AU): Acromion’un arka sınırının ucu ile orta noktası
arasındaki mesafe (Şekil 3),
Acromion maksimum genişliği (AG): Acromion’un orta noktasında lateral ve medial sınırlar
arasındaki mesafe (Şekil 3),
AU

AG

Şekil 3. AU, acromion maksimum uzunluğu; AG, acromion maksimum genişliği.

Incisura scapulae genişliği (ISG): IS’nin margo superior’da başladığı nokta ile proc.
coracoideus’un başlangıcı arasındaki mesafe (Şekil 4),
Incisura scapulae derinliği (ISSD): Margo superior’a teğet geçirilen çizgi ile IS’nin en derin
noktası arası mesafe (Şekil 4).
Angulus superior açı (SA): Margo superior ve margo medialis arasındaki açı ölçüldü ve üst
skapular açı olarak kabul edildi (Şekil 4),
Angulus inferior açı (IA): Margo medialis ve margo lateralis arasındaki açı ölçüldü ve alt
skapular açı olarak kabul edildi (Şekil 4).
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SA

ISG
ISD

IA
Şekil 4. ISG, incisura scapulae genişliği; ISD, incisura scapulae derinliği; SA, angulus superior açı; IA, angulus
inferior açı.

Scapula’nın morfolojik sınıflandırması
Cavitas glenoidalis şekil indeksine göre CG’in şekli (Armut; A, Ters Virgül; TV ve Oval; O
olmak üzere) üç gruba ayrılarak incelendi.

Şekil 5. Cavitas glenoidalis’in morfolojisine yönelik varyasyonlar, A;Armut, B; Ters Virgül, C; Oval.

Acromion şekil indeksine göre A’un şekli (Kobra; K, Kare; KA, Orta Düzey; O olmak üzere)
üç gruba ayrılarak incelendi.
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B

A

C

Şekil 6. Acramion’un morfolojisine yönelik varyasyonlar, A;Kobra, B;Kare, C; Orta Düzey

Incisura scapulae şekil indeksine göre IS’nin şekli; derin ve U şeklinde (tip I), sığ ve U
şeklinde (tip II), derin ve V şeklinde (tip III), sığ ve V şeklinde (tip IV) ve çentiği delik
şeklinde (tip V) olmak üzere 5 grupta incelendi.

B

A

C

E

D

Şekil 7. Incisura scapulae’nınn morfolojisine yönelik varyasyonlar, A;Tip I, B;Tip II, C; Tip III, D; Tip IV,
E;Tip V

Acromion

eğimi

şekil

indeksine

A

göre

Tip

1

ve

Tip

2

olarak

sınıflandırıldı.

B

Şekil 8. Acramion Eğim morfolojisine yönelik varyasyonlar, A;Tip I, B;Tip II,

İstatistiksel analiz
SPSS 25.00 (Statistical Package for Social Sciences) programı kullanılarak ölçüm
sonuçlarının istatistiki analizi yapıldı. Normal dağılım gösterip göstermediği Kolmogorov
Smirnov Testi ile belirlenen ölçüm verilerinin ortalama ± standart sapma değerleri ayrı ayrı
hesaplandı. Sayısal değişkenlerin sağ-sol arasındaki farklılıklarını tespit etmek için Paired Ttesti uygulandı. Tüm lineer ve açısal ölçüm değerleri arasındaki ilişkiyi incelemek için
Pearson korelasyon analizi yapıldı. p<0,05 değerleri istatistiki olarak anlamlı kabul edildi.
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Bulgular
Çalışmamızda incelenen parametrelerin minimum-maksimum (min-max), ortalama ve
standart sapma (ort±SS) değerleri ve p değerleri sırasıyla mm cinsinden tablo 1’de gösterildi.
Scapula’da ölçülen parametrelerin ACM, SA ve IA sağ ve sol taraftaki değerleri arasında
istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur. (p=0,003, p=0,021, p=0,016).
Sol

Sol

Sağ

Sağ

Ort±SS*

Min-Max

Ort±SS*

Min-Max

p

SU

146,53±12,05

175-126

142,25±11,46

156-123

0,308

SG

100,42±7,33

110-88

99,98±7,71

110-86

0,870

CGVçap

36,87±2,75

43-33

38,21±3,92

42-29

0,256

CGHçap1

25,86±2,23

29-21

27,59±3,84

36-22

0,149

CGHçap2

20,48±2,41

24-16

20,65±3,34

26-15

0,870

AU

44,42±7,26

54-28

43,92±8,89

58-27

0,865

AG

24,36±4,22

31-14

23,40±3,40

28-13

0,472

ACM

28,07±6,39

36-16

35,03±5,76

45-25

0,003

ISG

10,62±3,26

17-4

8,88±3,16

16-4

0,133

ISD

8,61±3,35

13-2

6,93±2,95

13-3

0,139

SA

79,19±7,12

89-62

84,60±5,66

93-72

0,021

IA

56,96±4,96

64-47

53,10±3,75

59-46

0,016

Tablo 1: Sağ ve sol scapula morfometrik ölçüm değerlerinin dağılımı; minimum-maksimum
(min-max), ortalama ve standart sapma (ort±SS) ve p değerleri.

CG şekil indeksine göre CG’in şekli (Armut; A, Ters Virgül; TV ve Oval; O olmak üzere) üç
gruba ayrılarak incelendi. A tipi; 19 kemikte (%58,45; 10 sol, 9 sağ), TV tipi; 4 kemikte
(%11,45; 3 sol,1 sağ), O tipi; 10 kemikte (%30,1; 6 sol, 4 sağ) gözlendi. (Tablo 7) CG
tiplendirmesine yönelik ölçülen parametrelerin min-max, ort±SS ve p değerleri hesaplandı.
SU, CGHçap2 ve AU ölçümleri arasında anlamlı fark tespit edildi (p=0,023, p=0,043, p=0,017)
(Tablo 2).
Cavitas Glenoidalis Tipleri
A

TV

O

Ort±SS*

Ort±SS*

Ort±SS*

SU

140,25±10,42

146,55±13,45

152,46±10,43

0,023

SG

97,68±7,16

101,68±9,32

104,52±5,20

0,05

CGVçap

36,88±3,26

36,48±4,40

38,89±2,76

0,250
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CGHçap1

26,27±3,49

26,57±2,91

27,22±2,46

0,744

CGHçap2

19,79±2,52

19,63±2,96

22,37±2,60

0,043

AU

41,01±7,79

46,98±3,29

49,17±6,58

0,017

AG

22,94±4,02

25,09±3,39

25,41±3,46

0,222

ACM

29,67±7,17

33,80±4,66

32,47±7,33

0,424

ISG

9,89±2,83

11,11±4,26

9,38±3,93

0,687

ISD

8,06±3,67

7,81±2,72

7,63±2,85

0,947

SA

81,33±8,05

82,99±4,12

81,19±6,14

0,905

IA

53,66±4,57

57,55±5,34

57,58±4,22

0,067

Tablo 2: Cavitas glenoidalis tiplerine göre morfometrik verilerin dağılımı, minimummaksimum (min-max), ortalama ve standart sapma (ort±SS) ve p değerleri.
Acromion şekil indeksine göre A’nın şekli (Kobra; K, Kare; KA, Orta Düzey; O olmak üzere)
üç gruba ayrılarak incelendi. K tipi; 14 kemikte (%43,4; 7 sol, 7 sağ), KA tipi; 6 kemikte
(%17,7; 4 sol, 2 sağ), O tipi; 13 kemikte (%38,9; 8 sol,5 sağ) bulundu. (Tablo 7) A
tiplendirmesine yönelik ölçülen parametrelerin min-max, ort±SS ve p değerleri hesaplandı.
CGVçap ve AU ölçümleri arasında anlamlı fark bulundu (p=0,027, p=0,030) (Tablo 3)
Acromion Tipleri
K

KA

O

Ort±SS*

Ort±SS*

Ort±SS*

p

SU

148,17±8,24

137,36±11,88

144,37±14,11

0,173

SG

101,73±7,03

96,85±10,17

100,18±6,34

0,411

CGVçap

38,81±2,90

34,61±1,88

37,27±3,55

0,027

CGHçap1

27,05±2,10

24,39±2,87

27,13±3,84

0,156

CGHçap2

21,34±2,58

19,03±2,50

20,41±3,02

0,238

AU

48,25±6,94

39,82±6,25

41,89±7,90

0,030

AG

24,60±3,95

23,51±4,33

23,46±3,78

0,722

ACM

30,08±7,58

31,92±2,38

31,62±7,99

0,808

ISG

9,52±2,99

8,85±1,87

10,75±4,03

0,449

ISD

7,24±3,15

8,29±3,39

8,42±3,43

0,623

SA

81,52±7,88

82,65±3,85

80,91±7,71

0,887

IA

54,92±5,62

55,49±4,59

55,68±4,34

0,921

Tablo 3: Acromion tiplerine göre morfometrik verilerin dağılımı, minimum-maksimum (minmax), ortalama ve standart sapma (ort±SS) değerleri ve p değerleri.
Incisura scapulae şekil indeksine göre şekli Tip 1, Tip 2, Tip 3, Tip 4 ve Tip 5 olarak
belirlendi. Tip 1; 16 kemikte (%48,7; 9 sol, 7 sağ), Tip 2; 7 kemikte (%20,3; 5 sol, 2 sağ), Tip
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3; 3 kemikte (%9,8; 1 sol, 2 sağ), Tip 4; 7 kemikte (% 21,25; 4 sol, 3 sağ) gözlendi. Tip 5 ise
tespit edilmedi (Tablo 7). IS’nin tiplendirmesine yönelik ölçülen parametrelerin minimummaksimum (min-max), ortalama ve standart sapma (ort±SS) ve p değerleri hesaplandı. p
değerlerinde anlamlı fark saptanmadı (Tablo 4).
Incisura Scapulae Tipleri
Tip 1

Tip2

Tip3

Tip4

Ort±SS*

Ort±SS*

Ort±SS*

Ort±SS*

p
SU

144,02±11,21

143,66±8,32

148,83±16,10

145,59±16,22

0,924

SG

101,40±6,27

98,36±8,30

96,80±10,67

100,92±8,43

0,689

CGVçap

37,60±2,87

37,55±3,53

37,73±4,45

36,83±4,25

0,963

CGHçap1

26,55±2,33

26,08±2,91

26,26±3,16

27,36±4,94

0,893

CGHçap2

21,09±2,67

20,12±2,90

18,63±2,17

20,57±3,31

0,557

AU

44,86±7,96

43,32±3,60

44,96±5,39

43,29±9,21

0,961

AG

25,05±2,66

21,31±4,24

25,01±3,95

23,64±5,16

0,186

ACM

31,33±7,50

29,55±6,72

35,08±3,34

30,04±7,63

0,703

ISG

8,64±2,63

11,43±3,16

9,59±1,73

11,30±4,46

0,158

ISD

8,58±2,64

8,80±3,93

6,81±2,16

5,90±3,62

0,241

SA

80,73±7,34

83,25±8,95

80,89±3,41

81,71±6,10

0,893

IA

54,83±4,19

57,12±5,51

54,24±6,15

55,11±5,69

0,746

Tablo 4: Incisura scapulae tiplerine göre morfometrik verilerin dağılımı, minimummaksimum (min-max), ortalama ve standart sapma (ort±SS) ve p değerleri.
Acromion eğimi şekil indeksine göre Tip 1 ve Tip 2 olarak sınıflandırıldı. Tip 1; 7 kemikte
(%21,25; 4 sol, 3 sağ), Tip 2; 26 kemikte (%78,75; 15 sol, 11 sağ) bulundu (Tablo 7).
Acromion eğimi tiplendirmesine yönelik ölçülen parametrelerin minimum-maksimum (minmax), ortalama ve standart sapma (ort±SS) ve değerleri hesaplandı. p değerlerinde AL ölçüm
değerleri arasında anlamlı fark bulundu (p=0,011, p=0,003). (Tablo 5)
Acromion Eğim Tipleri

SU

Tip 1

Tip 2

Ort±SS*

Ort±SS*

p

138,60±13,31

146,36±11,09

0,125
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SG

97,10±7,61

101,08±7,23

0,210

CGVçap

35,65±3,22

37,92±3,22

0,108

CGHçap1

26,51±5,02

26,62±2,46

0,930

CGHçap2

19,26±2,16

20,90±2,67

0,173

AU

36,62±10,02

46,25±5,90

0,003

AG

22,97±6,37

24,22±3,01

0,460

ACM

33,00±8,71

30,49±6,54

0,406

ISG

9,91±4,03

9,88±3,15

0,984

ISD

7,75±3,26

7,94±3,31

0,897

SA

80,89±4,58

81,65±7,58

0,803

IA

54,39±5,52

55,57±4,71

0,573

Tablo 5: Acromion eğim tiplerine göre morfometrik verilerin dağılımı, minimum-maksimum
(min-max), ortalama ve standart sapma (ort±SS) ve p değerleri.
Sağ

Sol

CGT

AT

AET

IST

Sayı

%

Sayı

%

A

10

%52,6

9

%64,3

TV

3

%15,8

1

%7,1

O

6

%31,6

4

%28,6

K

7

%36,8

7

%50,0

KA

4

%21,1

2

%14,3

O

8

%42,1

5

%35,7

1

4

%21,1

3

%21,4

2

15

%78,9

11

%78,6

1

9

%47,4

7

%50,0

2

5

%26,3

2

%14,3

3

1

%5,3

2

%14,3

4

4

%21,1

3

%21,4

Tablo 7. Scapula morfolojisine yönelik varyasyonların lateralizasyona (sağ-sol) göre dağılımı
Elde edilen ölçüm değerleri arasındaki ilişkiyi değerlendirmek için Pearson korelasyon analizi
yapıldı. Tablo 6’da görüldüğü gibi scapula parametreleri arasında (ACM, ISG, ISD, SA ve IA
hariç) kuvvetli pozitif (+) korelasyon tespit edildi. ISD ve diğer parametreler arasında (ACM
hariç) hepsi ile negatif (-) korelasyon gözlendi.Pearson korelasyon analizi, r= coefficient,
*p<0,05 düzeyinde ve **p<0,01 düzeyinde anlamlıdır. İstatiksel analizler sonucunda SU-SG,
SU-CGVçap, SU-AU, SG-CGVçap, SG-CGHçap1, SG-AU, AL-AG ölçümleri arasında pozitif
korelasyon bulundu (p=0,000).
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CGV
SU

SG

SU

1

SG

,699**

Ç

MSU

CGHça CGHçap
p1

AL

2

AG

ACM

ISG

ISD

SA

IA

1

,000
MSU

,619** ,772**
,000

1

,000

CGVça ,615** ,600** ,673**
p

,000

,000

1

,000

CGHça ,493** ,655** ,576** ,666**
p1

,004

,000

,000

,000

**

**

**

,651**

,657**

CGHça ,680
p2

AU

AG

1

,846

,747

1

,000

,000

,000

,000

,000

**

**

**

**

,458**

,521**
,002

,607

,597

,685

,527

,000

,000

,000

,002

,007

**

**

**

**

**

,514

,553

,739

,469

,445

1

,570** ,599

1

*

AGM

,002

,001

,000

,006

,009

,001 ,000

-,020

,107

,022

,036

,321

,155

-

,019

1

,198

ISG

ISD

,910

,555

,905

,842

,068

,390 ,270

,097

-,089

-,059

-,163

-,253

-,099 ,009

,591

,624

,745

,366

,155

,582 ,962

-,202

-

-,318

-,256

-,328

-,236

,358*
,261
SA

-

,918
-,094 -,345*
,602

1

,049

-,289 -,357*

,391*

1

,140

,041

,072

,151

,062

,186 ,436

,103

,042

,025

,075 ,472**

,229

,308

,300

,367* ,099

,044

,263

-,205

,450

IA

1

**

,678

,006

,200

,081

,089

,036 ,583

,809

,139

,253

,009

,187

,312

,207

-,013

,007

,130 ,030

-,052

,195

,022

-,171

,120

,296

,077

,247

,942

,969

,473 ,868

,772

,278

,903

,342

,504

1

Tablo 6. Scapula morfometrik parametreleri arasındaki korelasyon ilişkisi
Tartışma
Scapula thorax’ın posterolaterinde yerleşmiş üç köşeli ve üç kenarı olan bir kemiktir.
Scapula, kendine özgü düzensiz bir şekil göstermesi nedeniyle karmaşık bir anatomik yapıya
sahiptir. Scapula’ya 15 kadar kas yapışmasına rağmen gelişim boyunca şekli, uygulanan
kuvvete bağlı değişmektedir. Scapula omuz hareketinde önemli bir görev yapar. Omuz
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artroskopisinde giriş noktalarının belirlenmesi için palpe edilebilen kemik çıkıntılar arasındaki
uzaklıkların bilinmesi gereklidir.
Scapula’nın şekli fossa infraspinata bölgesinde fossa supraspinata bölgesine göre daha fazla
çeşitlilik gösterir. Scapula uzunluğu, scapula genişliği, scapula indeksi gibi scapula
boyutlarına ilişkin ölçüm parametrelerinin karşılaştırmalı anatomi alanında ırk, cinsiyet ve yaş
tayininde, adli tıpta, spor yaralanmalarında veya protez tasarımı alanlarında faydalı
olabileceği belirtilmektedir [10,11,12].
Adli tıp ve adli antropolojide kimliklendirmede oldukça önemli olan cinsiyet tahmini,
morfometrik analizler ile mümkün olabilmektedir [13]. Mısır popülasyonunda Paulis ve ark.
BT görüntülerini değerlendirerek yaptıkları çalışmada, scapula longitudinal uzunluğunun %89
doğruluk oranıyla cinsiyet tahmininde kullanılabileceği bildirilmiştir [14]. Zhang ve ark. Çin
popülasyonuna ait verilere göre bu oranı %84.8 olarak bulmuşlardır [15].
Torimitsu ve ark. Japon popülasyonunda sağ ve sol taraf scapula uzunluğu ölçmüşler ve
cinsiyeti tahmin etmedeki doğruluk oranını %90’ın üzerinde bulmuşlardır [16].
A-C arası uzunluğun rotator cuff yırtıkları ve impingement sendromununda önemli birer
parametre olduğu bildirilmektedir [12]. Lingamdenne ve ark. scapula’da SSU, ACM 123,35
mm ve 24,46 mm olarak ölçmüşlerdir [12]. ACM Taylandlılarda 18,1 mm, Yunanlılarda 17,7
mm ve Mısırlılarda 27,39 mm olarak bulunmuştur [20,21]. Bizim çalışmamızda SSU ve
ACM sırasıyla 125,705 mm ve 31,55 mm olarak bulundu.
Yazar

Scapula sayı

Scapula uzunluğu (mm)
Ort±SS

Coskun ve ark. 29

90

98,8±7

Patel ve ark. 30

Male:40

136,03±11,49

Female:22

119,63±8,81

Singal ve ark. 27

162

141,7±8,9

Krishnaiah ve ark. 28

50

143,27±11,44

Wael ve ark. 20

160

151,16±10,32

Bizim Çalışmamız

33

144,39 ±11,75

Tablo 8. Farklı araştırmacıların scapula uzunluğunun (mm) ortalama ve standart sapma
(ort±SS) değerleri.
Cavitas glenoidalis şekli ve morfometrik verilerinin bilinmesinin total omuz artroplastilerinde,
CG kırıklarında, rotator cuff yırtıklarında, glenoid komponentinin uygunluğunun
sağlanmasında ve tasarımında, Bankart lezyonu, osteokondral defekt gibi kemiksel
patolojilerinin değerlendirilmesinde ve pek çok omuz patolojilerinin tedavisinde gerekli
olduğu bildirilmektedir [12,17,18,19]. Cemal ve ark., ön kenarda belirgin bir çentik bulunması
nedeniyle % 30,88 oranında CG’in ters virgül şeklinde olduğunu gözlemledi ve Mısır
popülasyonunun üçte birinin Bankart lezyonuna yatkın olduğunu vurgulamışlardır [23].
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Cavitas glenoidalis’in şekil varyasyonlarına göre sınıflandırılmasında, Rajput ve ark. ve
Sarwar ve ark. armut şeklindeki glenoidin en yaygın olduğunu ve ters virgül şeklindeki
glenoidin en yaygın ikinci tip olduğunu bildirmişlerdir [20,22].
Bizim çalışmamızda 19 kemikte (%58,45; 10 sol, 9 sağ) armut tipi, 10 kemikte (%30,1; 6 sol,
4 sağ) oval tip ve 4 kemikte (%11,45;3 sol,1 sağ) ters virgül tipi CG görülmüştür.
Yazar

Taraf

Armut tipi (%)

Ters virgül tipi

Oval tip(%)

(%)
Mamatha ve ark. 22

Rajput ve ark. 18

Gamal ve ark. 23

Wael ve ark. 20

Sarwar ve ark. 21
Bizim Çalışmamız

Sağ - 98

46

34

20

Sol - 104

43

33

24

Sağ - 43

49

35

16

Sol - 57

46

39

15

Sağ - 38

44,74

31,58

23,68

Sol - 30

46,67

30

23,33

Sağ - 80

35

16,25

48,75

Sol - 80

27,5

20

52,50

Sağ - 50

56

24

20

Sol - 50

64

20

16

Sağ - 14

64,3

7,1

28,6

Sol - 19

52,6

15,8

31,6

Tablo 9. Farklı araştırmacıların cavitas glenoidalis şekil varyasyonuna göre sınıflandırma
sonuçları
Edelson ve Taitz, 1992 de yaptıkları çalışmada 200 erişkin scapula’sını A şekillerine göre
kobra , kare ve ara tip olmak üzere üç gruba ayırmışlardır. Kobra şekilli A’ların ortalama 6,2
cm ile en uzun, kare biçimindeki A’ların 5,2 cm ile en kısa A’lar olduğunu saptamışlardır.
Omuz patolojilerine yol açabilecek dejeneratif değişiklikleri, en uzun tip olan kobra şekilli
A’ların % 26’sında, en kısa tip olan kare şekilli A’ların sadece %11’inde gözlemlemişlerdir.
Ayrıca ne A genişliği ne de kalınlığındaki varyasyonların dejeneratif değişikliklerle bir ilişkisi
olmadığını belirtmişlerdir[24].
Aktan ve ark. (1996) 131 adet scapula’yı şekillerine göre değerlendirerek üç gruba
ayırmışlardır. Buna göre 50,23+7,29 mm kobra şekilli A (Tip I), 44,82+7,15 mm kare şekilli
A (Tip II) ve 45,09+5,75 mm ara şekilli A (Tip III) tespit etmişlerdir. Rotator cuff yırtıklarına
neden olabilecek dejeneratif değişikliklerin en fazla, en uzun tip olan kobra şekilli A’larda
görüldüğünü bildirmişlerdir[24].
Çalışmamızda ortalama A uzunluğunu 44,17±8,075 mm olarak saptadık. En uzun A’lar
48,25±6,94 mm ile kobra tip olarak sınıflandırdığımız Tip I A’lar idi. En kısa A’lar ise
39,82±6,25 mm ile kare şekilli olarak tespit edildi (Tablo 3). Bizim çalışmamız da Edelson ve
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ark. ile Aktan ve ark.’nın yapmış olduğu çalışma gibi kobra şekilli A(%43,4) en uzun , kare
şekilli A (%17,7) en kısa görülmüştür ve bizim çalışmamızı destekler niteliktedir (Tablo 7).
IS, lig.transversum scapulae superius tarafından bir deliğe dönüştürülür ve içerisinden
n.suprascapularis geçer. IS’nın derinliği ve genişliğindeki değişkenlik, n.suprascapularis’in bu
bölgede sıkışmasına sebep olabileceğinden dolayı önemlidir. Çalışmamızda IS’lar; derin ve U
şeklinde (tip I), sığ ve U şeklinde (tip II), derin ve V şeklinde (tip III), sığ ve V şeklinde (tip
IV) ve çentiği delik şeklinde (tip V) olmak üzere 5 grupta incelendi. Sabancıoğulları ve ark.
75 scapula’da yaptıkları çalışmada scapula’ları incisura scapulae’nınn morfolojisine yönelik
varyasyonlara göre altı farklı tipe ayırmışlardır.Yirmi iki adet olan sığ ve geniş çentikli
scapula’ların (Tip 3) en fazla sayıda (%29,33), 4 adet olan derin ve dar çentikli scapula’ların
(Tip 2) ise en az sayıda (%5,33) bulunan IS tipi olduğunu bildirmişlerdir[26]. Bizim
çalışmamızda ise derin ve U şeklinde (Tip I) IS en fazla(%48,7), çentiği delik şeklinde (tip V)
olan IS ise hiç rastlanılmamıştır. IS’nın morfolojisine yönelik varyasyonların bilinmesi bu
bölgeye yapılacak cerrahi girişimlerde ve sinir sıkışma lezyonlarının tanımlanmasında faydalı
olacaktır.
Çalışmamızda kuru scapula kemiklerinin cinsiyet ve yaşının bilinmemesi çalışmamızı
sınırlandırmıştır. Bu kısıtlılık nedeniyle elde edilen ölçüm sonuçlarının yaş ve cinsiyet
tahmininde doğruluk oranı tespit edilememiştir. Ayrıca, sağ ve sol taraf arasında istatistiki
açıdan anlamlı bir fark görülmüştür. Bu farklılık scapula’nın sağ ve sol taraf tahmininde
önemli bir kemik olduğunu gösterir. Dolayısıyla adli tıpta ve antropolojide sağ ve sol tarafın
tahmin edildiği diğer metotlarla veya tek başına kullanılabilir.
Sonuç
Yapılan literatür taraması ve elde edilen ölçüm sonuçları, scapula morfometrisinin özellikle
ortopedi alanında kırıkların oluşumu ve tedavi yönteminin belirlenmesi ve uygulanması
açısından oldukça önemli olduğunu göstermektedir. Ayrıca, scapula’nın kemikleşme
özellikleri ve morfometrisi cinsiyet ve yaş tespitinde kullanılan doğruluk oranı yüksek değerli
ve güncel parametrelerdir. Tüm scapula bölümlerine ait antropometrik ölçümlerin kırık
tedavisinde kullanılan çivi ve plak tasarımı, spor yaralanmaları ve bu bölgede gelişen
patolojilerin tanı ve tedavilerinde oldukça önemli bir komponent olduğu görülmektedir.
Çalışmamızda elde edilen verilerin scapula morfoloji ve morfometrisini konu alan pek çok
klinik ve temel bilim çalışmalarına veri tabanı oluşturmasını umuyoruz.
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ÖZET
Giriş-Amaç: Spinal muskuler atrofi (SMA), kromozom 5q13 üzerindeki motor nöron (SMN)
1 genindeki bir delesyonun veya mutasyonun neden olduğu, otozomal resesif bir
nörodejeneratif hastalıktır. Nusinersen, SMA tedavisinde onaylanmış ilk ilaç olup, SMA
proteininin ekspresyonunu arttırmak için tasarlanmış bir oligonükleotittir. Nusinersen
kullanımının ana sınırlamalarından başında uygulama yolu gelmektedir. Nusinersenin kanbeyin bariyerini geçememesi nedeniyle etkinliği lokal uygulamaya bağlıdır ve klinik pratikte
kullanımı sadece intratekal enjeksiyon için onaylanmıştır. SMA olgularında anatomik
distorsiyona neden olan progresif ciddi skolyoz ile yine skolyoz nedeniyle spinal cerrahi ve
yerleştirilmiş olan cerrahi materyaller konvansiyonel yöntemler ile intratekal enjeksiyon
işlemleri için oldukça zorlayıcı olabilmekte ve görüntüleme yöntemlerinin kılavuzluğuna
ihtiyaç duyulabilmektedir. Bu çalışmada, pediatrik SMA olgularına uygulanan intratekal
nusinersen tedavisinde bilgisayarlı tomografi (BT) kılavuzluğunun önemi ve başarısının
vurgulanması amaçlanmıştır.
Materyal-Metod: Pediatrik yaş grubunda SMA tanılı 12 olguya BT kılavuzluğunda uygulanan
toplam 21 intratekal nusinersen enjeksiyon işlemi değerlendirilmiştir. Tüm olgular pron
pozisyonunda BT masasına alınmış olup, aralıklı BT görüntüleri kılavuzluğunda uygun açıyla
iğne ilerletilerek tekal keseye ulaşılmıştır. Spinal aralığa ulaşılmasını takiben 5 cc beyinomurilik sıvısı (BOS) drene edilip, 5 cc (12 mg) nusinersen enjekte edilerek intratekal tedavi
seansı sonlandırılmıştır. Olguların SMA alt tipi, skolyoz derecesi, skolyoza yönelik olası
cerrahi öyküsü ile BT kılavuzluğunda gerçekleştirilen prosedürün seviyesi, tarafı ve süresi
kaydedilmiştir.
Sonuçlar: Çalışmamızda, intratekal nusinersen tedavi programında bulunan 12 olgunun,
dokuzu SMA Tip-2 iken, üçü SMA Tip-3 tanılı idi. Bu olguların tamamında skolyoz tespit
edilmiş olup, Cobb açılarına göre altı olguda şiddetli (45º<), iki olguda orta derecede (25º-45º)
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ve dört olguda hafif derecede (10º-25º) skolyotik açılanma mevcuttu. Şiddetli skolyozu bulunan
olgulardan ikisinin bu nedenle geçirilmiş cerrahi öyküsü bulunmaktaydı. BT kılavuzluğunda
uygulanan intratekal enjeksiyon işlemlerinin hepsi başarıyla tamamlandı (Teknik başarı: %
100). Bu işlemler esnasında en sık L 4-5 seviyesi ve sol interlaminer yaklaşım tercih edilmiş
olup, ortalama işlem süresi 15 dakika (9-35 dk) hesaplandı.
Sonuç: SMA hastalarında, BT kılavuzluğunda intratekal nusinersen enjeksiyonu başarılı ve
etkili bir yöntem olup, bu hastalarda görülen progresif ciddi skolyoz nedeniyle konvansiyonel
yöntemler ile başarılı olunamayan olgularda problem çözücü konumdadır.
Anahtar kelimler: Spinal muskuler atrofi, nusinersen, intratekal tedavi, bilgisayarlı tomografi,
girişimsel radyoloji.

COMPUTERIZED TOMOGRAPHY GUIDED INTRATHECAL NUSINERSEN
TREATMENT IN PEDIATRIC SPINAL MUSCULAR ATROPHIA PATIENTS

ABSTRACT
Introduction-Aim:

Spinal

muscular

atrophy

(SMA)

is

an

autosomal

recessive

neurodegenerative disease caused by a mutation or deletion of the motor neuron (SMN) 1 gene
on chromosome 5q13. Nusinersen is the first drug approved for the treatment of SMA, an
oligonucleotide designed to increase the expression of the SMA protein. One of the main
limitations of nusinersen treatment is the route of delivery. Due to its inability to cross the
blood-brain barrier, its efficacy depends on local administration and has been approved for use
in clinical practice only for intrathecal injection. Progressive severe scoliosis that causes
anatomical distortion, spinal surgery and implanted surgical materials can be quite challenging
for intrathecal injection procedures with conventional methods in some SMA cases, and
guidance of imaging methods may be needed. The goal of this study is to emphasize the
importance and success of computed tomography (CT) guidance in the intrathecal nusinersen
treatment of pediatric SMA patients.
Materials-Methods: In total 21 CT - guided intrathecal nusinersen injection procedures for 12
pediatric SMA patients were evaluated. All cases were placed on the CT table in the prone
position, and the thecal sac was reached by advancing the needle with appropriate angle under
the guidance of intermittent CT images. The intrathecal treatment session was terminated
following 5 cc of cerebrospinal fluid (CSF) drainage and 5 cc (12 mg) of nusinersen injection.
In addition to the SMA subtype, scoliosis grade, possible history of surgery for scoliosis; the
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preferred level-side of CT-guided injection, and the time elapsed for the procedure were
recorded.
Results: In our study, of the 12 pediatric SMA patients in the intrathecal nusinersen treatment
schedule, nine were SMA Type-2 and three were SMA Type-3. Scoliosis was detected in all of
these cases, and according to Cobb angles, six cases had severe (45º<), two cases had moderate
(25º-45º) and four cases had mild (10º-25º) scoliotic angulation. Two of the cases had a history
of spinal surgery owing to severe scoliosis. All CT-guided intrathecal injection procedures were
successfully completed (Technical success: 100%). In these procedures, L 4-5 level and left
interlaminar approach were preferred most, and the average procedure time was calculated as
15 minutes (9-35 minutes).
Conclusion: CT-guided intrathecal nusinersen injection is a successful and effective method in
SMA patients. This technique is a savior approach in cases where conventional options failed
due to progressive severe scoliosis that might be encountered in these patients.
Keywords: Spinal muscular atrophy, nusinersen, intrathecal treatment, computed tomography,
interventional radiology.
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ÖZET
Endüstride ve birçok iş kolunda robotlara yer verilmektedir. Bundan dolayı hatasız çalışmaları
istenirken performansları da iyi olmak zorundadır. Mobil robotlar, bir ortamda herhangi bir yere
fiziksel olarak monte edilmeden çalışan ve tanımlanmış bir ortamda hareket ederek istenilen
işlevleri gerçekleştiren robotlardır. Birçok araştırmacı, gelişen teknoloji ile birlikte önce
durağan ortamlarda daha sonra dinamik ortamlarda mobil robotlar üzerinde yol ve hareket
planlama çalışmaları yapmıştır. Mobil robotlarda en önemli konuların başında navigasyon
planlaması gelmektedir. Bu çalışmada duvar takip robotunun sensörlerinden elde edilen veriler
analiz edildikten sonra bu veriler kullanılarak mobil robotun performansı hesaplanmıştır.
Analizlerden daha sağlıklı sonuçlar elde edebilmek için verilerin işlenerek eğitim sürecine hazır
hale getirilmesi gerekmektedir. Bu analizler sonucunda elde edilen veriler yapay sinir ağı
modeline girdi olarak verilmiş ve çıktılar elde edilmiştir. Matlab, yapay sinir ağları kod
uygulamalarında en sık kullanılan yazılım programı olduğu için bu çalışmada tercih edilmiştir.
Elde edilen sonuçlara göre verilere ilişkin yorumlar ve performans değerlendirmesi yapılabilir.
SCITOS G5 duvar takip robotunun hareketlerini içeren veriler internet üzerinden UCI Machine
Learning Veritabanı kullanılarak elde edilmiştir. Robotun performansı, ultrasonik sensörlerden
elde edilen verilerle matlab ortamında yapay sinir ağları kullanılarak belirlenmiştir. Yapay sinir
ağında çok katmanlı algılayıcı ağ (MLP) kullanılmıştır. Yapay sinir ağları modellerinde giriş
ve çıkışın yanı sıra gizli katmanlar da kullanılmaktadır. Bu çalışmada kullanılan ağ
mimarisinde, 24 girişli, 2 gizli katman ve 4 çıkışlı MLP yapısı kullanılarak verilerin eğitimi
gerçekleştirilmiştir. Mimari yapıda kullanılan gizli katmanlardaki hücre sayısı en iyi sonuç
bulunana kadar 15 kez değiştirilmiştir. Matlab uygulamasında en iyi performans %84,85 olarak
bulunmuştur. Navigasyon ile konumlarını belirlemeye çalışan bu robotlar için MLP ağı
kullanıldığında elde edilen sonuçlar, istenilen yere gitme açısından en iyi performans olarak
belirlenmiştir. Bu oran robotun komutları yerine sorunsuz getirdiği anlamına gelmektedir. Hızlı
algılama ve karar vermede sorun olmayacağı ve sensörlerin anlık tepki vermesi ile robotun
performans yüzdesinin artabileceği düşünülüyor. Bu sayede yapılan eğitimler sonucunda 4
temel hareketi sorunsuz yerine getirdiği sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Robot Duvar takip sistemi, SCITOS G5, Yapay Sinir Ağları
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ABSTRACT
Robots are included in industry and many business lines. Therefore, while they are asked to
work without errors, their performance must also be good. Mobile robots are robots that work
without being physically mounted anywhere in an environment and perform the desired
functions by moving in a defined environment. Many researchers have carried out path and
motion planning studies on mobile robots, first in stationary environments and then in dynamic
environments with the developing technology. Navigation planning is one of the most important
issues in mobile robots. In this study, after analyzing the data obtained from the sensors of the
wall tracking robot, the performance of the mobile robot was calculated using these data. In
order to obtain healthier results from the analyzes, the data should be processed and made ready
for the education process. The data obtained as a result of these analysis are given as input to
the artificial neural network model and outputs are obtained. Since matlab is the most frequently
used software program in artificial neural networks code applications, it was preferred in this
study. According to the results, comments on the data and performance evaluation can be made
according to the results obtained. Data containing the movements of the SCITOS G5 wall
tracking robot were obtained by using the UCI Machine Learning Database on the internet. The
performance of the robot was determined by using artificial neural networks in matlab with the
data obtained from ultrasonic sensors. Multilayer perceptron network (MLP) is used in the
artificial neural network. In artificial neural network models, besides input and output, hidden
layers are also used. In the network architecture used in this study, training of the data was
carried out using the MLP structure with 24 inputs, 2 hidden layers and 4 outputs. The number
of cells in the hidden layers used in the architectural structure was changed 15 times until the
best result was found. The best performance in Matlab application was found as 84,85%. The
results obtained when using the MLP network were determined as the best performance in terms
of going to the desired location for these robots, which try to determine their location by
navigation. This rate means that the robot carries out the commands without any problems. It
is thought that there will be no problem in quickly perceiving and making decisions, and the
performance percentage of the robot may increase with the instant response of the sensors.
Thus, as a result of the trainings, it has been observed that the robot can perform 4 basic
movements without any problems.
Key Words: Artificial Neural Networks, Robot wall tracking system, SCITOS G5
1. GİRİŞ
Robotların kullanımı her gün daha fazla artış göstermektedir. Robotların yaptıkları görevler
arasında tekrarlayan hareketlerin yanı sıra etrafta bulunan nesnelerin konumlanmaları ve
çalışma koşullarının düzenlenmesiyle endüstride standart bir kullanım oluşturmaktadır.
Fabrikalarda kullanılan endüstriyel robotların yanı sıra günlük hayatımızın neredeyse her
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alanında kullanılabilen mobil robotlar da bulunmaktadır. Mobil robotların çalışma ortamlarına
uyum sağlayabilmesi için endüstriyel robotlardan farklı olarak tek bir noktaya
odaklanmamasıdır [1]. Mobil robotlar, çalışma şekli ve ortamdaki konumları gibi taşıdıkları
farklı özellikler sayesinde robotu çalıştıran kişilere pek çok avantaj sağlamaktadır. Mobil
robotların kullanılmasıyla insanların yaşamlarına farklılık katmakta, işgücünden tasarruf
sağlamakta, yaşlı bakımı ve paketlerin teslim edilmesi gibi görevleri yerine getirerek yaşam
standartlarını yükseltmektedir [2]. Mobil robotların çevresini tanıması, ortamda
konumlandırma basamaklarının oluşturulması, hareketin planlanması ve bu planın sürekli
olarak kendini güncelleyecek şekilde tasarlanması gerekmektedir [3]. İnsanlar arasında
dolaşması için hazırlanan hareket planlaması için hazırlanan navigasyonun kendisine göre
zorlukları bulunmaktadır. Bunların başında ortamda hareket halinde bulunan insan gibi başka
nesnelerinin olmasıdır [4]. Nasıl aynı ortamda hareket halinde bulunan insanlar birbirine
çarpmıyorsa aynı ortamda bulunan insan ve robot arasındaki etkileşimi belirleyen insan-robot
etkileşimi de çok önemli bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır [1].
Mobil robotlarda en düşük maliyetli yol planlaması önemli olduğundan bu alanda çok farklı
şekillerde yapılmaktadır. Belirli bir çevrede mobil robotun yol planlamasında parçacık sürü
optimizasyon algoritma tabanlı bir sistem kullanılmıştır [5]. Görme tabanlı bir mobil robotun
hareketi yapması için görüntü işleme tekniklerinden yararlanılmıştır [6]. İnsan robot etkileşimi
sağlayan teleoperasyon yöntemi ile sanal ortamdaki nesnelere dokunma hissetme gibi
davranışlar kazandırılmıştır [7]. Robot navigasyonunun bir diğer planlaması yapay arı koloni
algoritması ile eğitilmiş tekrarlayıcı sinir ağlarının kullanılmasıdır [8]. Mobil robotların
navigasyon problemlerinin çözümünde pekiştirmeli öğrenme kapsamında Q-Öğrenme,
SARSA, Derin Q-Ağı, İkili Derin Q-Ağı ve A3C algoritmaları denenmiştir [9]. Geleneksel
navigasyon ve sensör entegrasyon algoritması olarak bilinen kalman filtresi yerine Yapay sinir
ağlarının kullanılmasıyla yeni bir sensör entegrasyonu ve navigasyon yöntemi geliştirilmiştir
[10]. Robotun çalıştığı ortamda nesnelerle olabilecek çarpışma durumlarında robotun
kontrolünü ele alabilecek bir yöntem geliştirilmiştir. Çevredeki faklı bakış açısı ve çevredeki
görüntüler ile daha önceden yapılan hareketler göz önüne alınarak yapılan çalışmada bu gibi
karmaşıklıklarda daha iyi performans elde edilmiştir. Böylece çarpışma sayısı azaltılmıştır [11].
2. MATERYAL VE METOT
Veri setleri, Şekil 1’deki mobil robot SCITOS G5 tarafından bir oda içindeki hareketi sırasında
elde edilen sensör okumalarının bir koleksiyonudur. Tüm sensör verileri, mobil robot SCITOS
G5 etrafındaki duvarın ardından bir odada 4 tur için saat yönünde hareket ettirildikçe
toplanmıştır. Belinin çevresinde dairesel olarak 15 derecelik bir yay mesafesine sahip 24
ultrason sensörü vardır. Ultrason sensörlerinin kavramsal numaralandırması robotun önünden
başlar ve saat yönünde artmaktadır.
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Şekil 1. Scitos G5 robotu
Robot, 57,0 x 73,5 x 61,0 cm (Y x U x G) boyutunda, 1,4 m/s maksimum hızda, 50 kg gelir
yükünde, çalışma zamanı 18 s, 6 saat şarj süresi, diferansiyel sürüş ve güvenlik kapatma kartı
özelliklerine sahiptir.
2.1. Veri dosyası
Veriler, SCITOS G5 robotu, duvarı takip eden odadan, ‘bel’ etrafında dairesel olarak
düzenlenmiş 24 ultrason sensörü kullanılarak, 4 tur boyunca, saat yönünde 4 saat boyunca
hareket ederken toplanmıştır. Aşağıda verilen 24 ultrason sensöründen alınan değerler giriş
verisi olarak kullanılırken Tablo 1’de verilen 4 farklı hareket ise çıkış verisi olarak
kullanılmıştır. Robotun çalışma ortamı da Şekil 2’de gösterilmiştir [12].
1. US1: robotun önündeki ultrason sensörü (referans açısı: 180 °)
2. US2: ultrason okuması (referans açısı: -165Â °)
3. US3: ultrason okuması (referans açısı: -150Â °)
4. US4: ultrason okuması (referans açısı: -135Â °)
5. US5: ultrason okuması (referans açısı: -120Â °)
6. US6: ultrason okuması (referans açısı: -105Â °)
7. US7: ultrason okuma (referans açısı: -90Â °)
8. US8: ultrason okuma (referans açısı: -75Â °)
9. US9: ultrason okuması (referans açısı: -60Â °)
10. US10: ultrason okuması (referans açısı: -45Â °)
11. US11: ultrason okuması (referans açısı: -30Â °)
12. US12: ultrason okuması (referans açısı: -15Â °)
13. US13: robotun arkasındaki ultrason sensörü (referans açısı: 0 °)
14. US14: ultrason okuması (referans açısı: 15 °)
15. US15: ultrason okuması (referans açısı: 30 °)
16. US16: ultrason okuması (referans açısı: 45 °)
17. US17: ultrason okuması (referans açısı: 60 °)
18. US18: ultrason okuması (referans açısı: 75 °)
19. US19: ultrason okuması (referans açısı: 90 °)
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20. US20: ultrason okuması (referans açısı: 105 °)
21. US21: ultrason okuması (referans açısı: 120 °)
22. US22: ultrason okuması (referans açısı: 135 °)
23. US23: ultrason okuması (referans açısı: 150 °)
24. US24: ultrason okuması (referans açısı: 165Â °)
Tablo 1. Duvarı takip eden robot navigasyonunun özellikleri
Hareket
Veri kümesindeki örnekler
NN sınıf
için
İleri hareket
2205 örnek (%40.41)
1
Yavaşça sağa dön
826 örnek (%15.13)
2
Hızlı bir şekilde sağa dön
2097 örnek (38.43)
3
Sola yavaşça dön
328 örnek (%6.01)
4

Şekil 2. Robotun navigasyon ortamının taslağı
2.2. Yapay sinir ağları modeli
YSA ağ modeli Şekil 3’de ve Model için kullanılan ağ mimarisi de Şekil 4’de gösterilmiştir.
Bu ağ modelinde giriş katmanında 24 adet nöron, çıkış katmanında 4 adet nöron ve 2 adet
gizli katman kullanılmıştır. Modelin temel özellikleri aşağıdaki gibidir.
- Giriş – Çıkış nöron sayısı: 24 – 4
- Gizli Katman Sayısı: 2 gizli katman halinde 15 adet deneme
- Aktivasyon Fonksiyonu: tansig, tansig, logsig
- Öğrenme Oranı: constant
- İterasyon Sayısı: 1000
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Şekil 3. MLP simülasyon bloku

Şekil 4. MLP ağ mimarisi
Ağ eğitilirken çapraz doğrulama uygulanmış ve ağın performansı denklem 1’de MSE (Karesel
Hataların Ortalamasının karekökü), Denklem 2’de MAE (Ortalama Mutlak Hata) ve Denklem
3’de gösterildiği gibi R ile ölçülmüştür. R değeri, hedef ve öngörülen değerler arasındaki
kolerasyonu ölçmek için, MSE değeri, hataların karelerinin ortalamasını almak için, MAE
değeri ise tahminlerin hedef değerlere yakınlığını ölçmek için kullanılmıştır [13].
1

𝑀𝑆𝐸 =
𝑀𝐴𝐸 =

𝑛
1

[ ∑𝑛𝑖=1(𝑂𝑖 − 𝑃İ )2 ]

𝑛

(1)

∑𝑛𝑖=1(𝑂𝑖 − 𝑃İ )

∑𝑛 (𝑂 − 𝑃 )

(2)

2

𝑅 = √∑𝑛𝑖=1(𝑂 𝑖− 𝑂 İ ) 2
𝑖=1

𝑖

(3)

𝑚

3. ARAŞTIRMA BULGULARI ve TARTIŞMA
Bu çalışma, 24 adet sensörden alınmış 5456 adet örüntünün, yapay sinir ağı (YSA) kullanılarak
eğitilmesidir. Sensörlerden gelen veriler 1-ileri, 2-yavaşça sağa dön, 3-hızlı bir şekilde sağa dön
ve 4-sola yavaşça dön olmak üzere 4 farklı sınıfa ayrılmıştır. Çalışmada eğitim ve test için
veriler hazırlanırken veriler aşağıdaki gibi çapraz doğrulama metodu ile organize edilmiştir.
5456 veri normalleştirilmiştir. İlk olarak örüntülerin 1-500 arası test için geriye kalan 5015456’sı eğitim için ayrılmıştır. Daha sonra 501-1000 arası test geriye kalan 1-500 ve 1001-
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5456’i eğitim için ayrılmıştır. Bu işlem 11 kere tekrarlanarak her örüntü hem test hem de eğitim
için kullanılması sağlanmıştır.
Bu çalışmada danışmanlı öğrenme yöntemi kullanılarak modellerimiz eğitilmiştir. Gizli katman
aktivasyon fonksiyonları için “tansig” ve çıkış katmanı aktivasyon fonksiyonu olarak “logsig”
ve öğrenme fonksiyonu olarak “traingdx” yöntemi seçilmiştir. Model ve veriler organize
edildikten sonra YSA 11 defa çalıştırılmış ve öğrenme performansına bakılmıştır. Modelden
elde edilen 15 denemenin ortalama performans değerleri Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. 15 deneme için çok katmanlı YSA ortalama performans analizi sonuçları
Deneme İleri beslemeli geri yayılımlı ağ yapısı
Ağ mimarisi
İterasyon sayısı Performans(%)
1
24x10x10x4
1000
74,99
2
24x20x20x4
1000
83,29
3
24x24x24x4
1000
82,43
4
24x30x30x4
1000
82,65
5
24x36x36x4
1000
83,41
6
24x40x40x4
1000
83,37
7
24x48x48x4
1000
80,24
8
24x50x50x4
1000
82,18
9
24x60x60x4
1000
76,30
10
24x64x64x4
1000
81,09
11
24x70x70x4
1000
72,18
12
24x72x72x4
1000
72,39
13
24x80x80x4
1000
76,11
14
24x90x90x4
1000
76,07
15
24x100x100x4 1000
84,85
Tablo 3. 24x100x100x4 Çok katmanlı YSA'nın performans analizi sonucu
Deneme
Öğrenme Minimum İterasyon Performans
katsayısı hata oranı sayısı
(%)
1
0,9
0,01
1000
76,2
2
0,9
0,01
1000
82,2
3
0,9
0,01
1000
73,6
4
0,9
0,01
1000
83,4
5
0,9
0,01
1000
87,4
6
0,9
0,01
1000
86
7
0,9
0,01
1000
87
8
0,9
0,01
1000
87,4
9
0,9
0,01
1000
89,4
10
0,9
0,01
1000
89
11
0,9
0,01
1000
86,84
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15 adet deneme sonucunda 24x100x100x4 ağ mimarisine sahip mimari en iyi ortalama
performans değerinin vermiştir. Son olarak model 11 defa test edildikten sonra sensörlerden
alınan veriler üzerine uygulanarak toplam performans test edilmiştir. Bu işlemin sonucunda
toplam performans X=84.85 bulunmuştur. Tablo 3’deki mimaride çok katmanlı YSA'nın
performans analizi sonucu gösterilmiştir.

Şekil 6. Performans Grafiği
Yapay Sinir Ağı Eğitim Durumu Şekil 7’de gösterilmiştir. İterasyona göre ağın eğimi,
doğrulama hatası ve öğrenme oranının durumu simülasyonda gösterilmiştir.

Şekil 7. Yapay sinir ağı eğitim durumu
Yapay sinir ağı regresyon grafiği Şekil 8’de gösterilmiştir. Eğitim bittikten sonra yapılan
regresyon analizinde sonuç garafiğinde 0.896 değerinin eğitimin %89,6 oranında başarıyla
tamamlanmıştır.
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Şekil 8. Regresyon analizi
4. SONUÇLAR
Bu çalışmada, UCI veritabanı kullanılarak yapay sinir ağları ile robot performansı ölçülmüştür.
Veritabanındaki her bir örneğe ait öznitelik değerleri oluşturulan yapay sinir ağının girişlerine
verilmiş ve hata oranı belli bir seviyenin altına inene kadar geri besleme yapılarak ağ
eğitilmiştir. Ağın başarısı için 11 kez yeniden ağırlıklandırılarak çalıştırılmış, doğruluğu
denenmiş ve ortalama sonuç %84’nün üzerinde çıkmıştır. 15 kez farklı aktivasyıon katmanları
ile performansına bakılarak robotun dönme yönleri incelenmiştir.
Yapay sinir ağı ile eğitilen verilerin performans değeri yüzde 84.85 gibi çıktığından dolayı
başarılı bir eğitim yapıldığı sonucuna varılmıştır. Yapay sinir ağları ile yapılan çalışmalarının
güvenirliği bir kez daha bu çalışma ile test edilmiştir. Duvar takip robotlarının gelecekte birçok
yerde göreceğimizden hatasız ve sorunsuz çalışabilmesi için daha çok çalışma yapılmalıdır.
Performans yüzdesi artıkça komutlara hakimiyette artmaktadır.
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ABSTRACT
In a plane where digital technologies affect and transform many areas of life, it is essential to
determine the digital maturity levels of manufacturing enterprises. Digital governance is a
management approach that requires the use of multiple management tools to increase
management effectiveness. Unlike the traditional management approach, digital governance
aims to increase the interaction between those who use the will of management and those who
are the addressees of this will. Digital governance offers significant opportunities to increase
the effectiveness of collective action in manufacturing businesses and to use digital
technologies for social benefit. To benefit from these opportunities, it is necessary to strengthen
the "digital governance" in manufacturing enterprises and reach a certain level of "digital
maturity". The "digital maturity level determines digital governance levels in manufacturing
enterprises". This research is to analyze the digital maturity status of the manufacturing
companies operating in Sakarya and to determine the factors affecting the strategies that will
narrow the maturity level differences between the businesses. For this purpose, it has been tried
to determine the perspectives of the manufacturing enterprises in the study universe to the
concept of "digital maturity" through concrete indicators. The research was designed with a
holistic multiple case design in order to contribute to the main purpose and solution of the
research problem. The research sample was determined according to the critical situation
sampling and the data were collected by conducting a focus group study with five business
managers. The data were analyzed according to content analysis using the Maxqda qualitative
analysis package program. The results of the analysis show that leadership, products and
operations are the prominent dimensions in increasing the levels of digital maturity in the
manufacturing enterprises participating in the research. The main areas that businesses should
focus on in order to respond and adapt to technological trends; competencies of leaders,
integration of products into other systems, and operations that allow interdepartmental
collaboration.
Keywords; digital maturity, digital governance, manufacturing companies
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ÖZET
Dijital teknolojilerin hayatın birçok alanını etkilediği ve dönüştürdüğü bir düzlemde, üretim
işletmelerinin dijital olgunluk düzeylerinin belirlenmesi elzemdir. Dijital yönetişim, yönetim
etkinliğini artırmak için birden fazla yönetim aracının kullanılmasını gerektiren bir yönetim
yaklaşımıdır. Dijital yönetişim, geleneksel yönetim anlayışından farklı olarak, yönetimin
iradesini kullananlar ile bu iradenin muhatapları arasındaki etkileşimi artırmayı
amaçlamaktadır. Dijital yönetişim, üretim işletmelerinde toplu eylemin etkinliğini artırmak ve
dijital teknolojileri sosyal fayda için kullanmak için önemli fırsatlar sunar. Bu fırsatlardan
yararlanmak için imalat işletmelerinde "dijital yönetişimin" güçlendirilmesi ve belirli bir
"dijital olgunluk" düzeyine ulaşılması gerekmektedir. "Dijital olgunluk düzeyi, imalat
işletmelerinde dijital yönetişim düzeylerini belirler". Bu araştırma, Sakarya'da faaliyet gösteren
imalat işletmelerinin dijital olgunluk durumlarını analiz etmek ve işletmeler arasındaki
olgunluk seviye farklarını daraltacak stratejileri etkileyen unsurları belirlemektir. Bu amaçla
çalışma evreninde yer alan imalat işletmelerinin “dijital olgunluk” kavramına bakışları somut
göstergeler üzerinden belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma, uygulamaya, teoriye ve yönteme
katkıda bulunan özgün, güncel ve işlevsel bir araştırmadır. Araştırma, araştırmanın temel
amacına ve araştırma probleminin çözümüne katkı sağlamak amacıyla bütüncül çoklu durum
deseni ile tasarlanmıştır. Araştırma örneklemi kritik durum örneklemesine göre belirlenmiş ve
veriler beş işletme yöneticisi ile odak grup çalışması yapılarak toplanmıştır. Veriler, Maxqda
nitel analiz paket programı kullanılarak içerik analizine göre analiz edilmiştir. Analiz sonuçları,
araştırmaya katılan imalat işletmelerindeki dijital olgunluk düzeylerinin artırılmasında öne
çıkan boyutların liderlik, ürünler ve operasyonlar olduğunu göstermektedir. İşletmelerin
teknolojik eğilimlere yanıt verme ve uyum sağlayabilmesi için odaklanması gereken temel
alanlar; liderlerin yetkinlikleri, ürünlerin diğer sistemlere entegrasyonu ve bölümler arası
işbirliğine izin veren operasyonlardır.
Anahtar kelimeler; dijital olgunluk, dijital yönetişim, imalat işletmeleri
1. Giriş
İşletmeler açısından dijital olgunluk kavramındaki dijital sözcüğü, işletmelerin yeni iş
modelleri geliştirmesinde bilgi, strateji ve dijital teknolojilerin entegrasyonuna işaret
etmektedir. Burada temel amaç işletmenin ürün ve hizmet üretme yeteneğini artırmaktır. Bu
amaca ulaşmada işletmeler, insan kaynaklarını teknolojiye uyarlama ve digital teknolojileri iş
süreçlerinde kullanabilme yeteneği kazanmalıdır (Remane, Hanelt, Wiesboeck, & Kolbe,
2017). Bu süreçte işletmelerin mal ve hizmet üretiminin tüm aşamalarını dijitalleştirmesi
önemlidir. Dijital dönüşümün temel amacı ürünlerin ve hizmetlerin üretim süreçlerinde insan
emeğinin yerine akıllı sistemlerin ikame edilmesidir (Caralli & Knight, 2012). Bu nedenle
işletmeler dijital dönüşüm sürecinde dijital iş modellerine uygun yapı ve süreçler
oluşturmalıdır. Dijital dönüşümün gerçekleştirilebilmesi için ayrıca dijital dönüşüm
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farkındalıklarının artırılması, yol haritalarının çizilmesi, dijitalleşme konusundaki
yetkinliklerinin belirlenerek uygun insan kaynaklarının istihdamı büyük önem taşımaktadır.
Dijital teknolojilerin iş süreçlerinde kullanılmasıyla birlikte endüstride dijital dönüşüm
konusunda devrimsel nitelikte çalışmalar yapılmaktadır. Ancak geçiş dönemi olarak
düşünülebilecek bu dönemde, dijital dönüşümün nasıl gerçekleştirileceği konusunda kapsamlı
bir tek modelden söz edilemez (Teichert, 2019). Bunun için dijital olgunluk konusunda farklı
modeller önerilmektedir. Bu amaçla dijital teknolojilerle birlikte organizasyon, iş yapma
süreçleri ve insan kaynağının uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir (Remane et al., 2017).
Şunu belirtmek gerekir ki dijital olgunluk statik bir durum değildir ve işletmenin dijital
olgunluğu zamanla yenilenmesi ve revize edilmesi gerekir. Bu nedenle bir işletmenin dijital
olgunluk düzeyi anlık bir durumu yansıtmaktadır (Henriette, Feki, & Boughzala, 2016).
Rakiplerinin sürekli ve kesintisiz gelişim süreci içinde olduğu bir dönemde bugün için dijital
olarak olgun olan bir firmanın yarın için de dijital olgunluk düzeyinde olduğu varsayılamaz.
İşletmelerin dijital olgunluğu, ölçüldüğü dönemde dijital olgunluk endeksindeki o andaki yerini
gösterir (Özçelik, Erkollar & Cebeci, 2018). Sürekli değişen ve yıkıcı bir rekabetin söz konusu
olduğu bir süreçte kalıcı bir olgunluktan söz edilemez. İşletmeler güçlü bir dijital alt yapıya
sahip olduğunda ve stratejik avantaj elde ettikleri dönemde, yüksek dijital olgunluk düzeyine
çıkmaktadır (Teichert, 2019).
Danışmanlık kurumları tarafından geliştirilen dijital olgunluk modelleri, bir yandan işletmenin
dijitalleşmesinin mevcut düzeyini ölçmeyi, diğer yandan dijital olgunluğa giden bir yol haritası
çizmeyi amaçlamaktadır. Bununla birlikte, geliştirilen modellerin genel-geçer bir model
olmadığını belirtmek gerekir. Farklı iş modelleri için farklı dijital olgunluk modellerinden söz
edilebilir. Bunu belli bir standarda bağlayan bir tek kapsayıcı model söz konusu değildir
(Thordsen et al., 2020). Genel olarak dijital olgunluk modelleri standart bir anketin veya dijital
olgunluk indeksinin sorularına verilen cevapların belirlenen olgunluk modeli ile
değerlendirilmesinden ibarettir (Colli, Madsen, Berger, Møller, Vejrum, & Bockholt, 2018).
Ancak her işletmenin farklı özellik, üretim yöntemi, üretim kalıpları ve ihtiyaçları dikkate
alındığında dijital olgunluğun nasıl belirleneceği fazla bir sorun teşkil etmese de dijital
dönüşüm yol haritasının belirlenmesinde önemli sorunların olduğunu belirtmek gerekir.
2. Dijital Olgunluk Kavramı
Olgunluk kavramı, “eksiksiz olma, mükemmellik, kemale ermişlik veya hazır olma durumu”
dur. Dijital olgunluk ise işletmenin iş süreçlerinde kullandığı tüm dijital alt yapının ve insan
kaynaklarının dijital olgunluk standartlarını karşılama düzeyidir. Dijital hazırlık endeksi veya
dijital dönüşüm endeksi gibi farklı kavramlarla ifade edilen dijital olgunluk kavramı aynı
zamanda işletmelerin Endüstri 4.0 için uygun olma düzeyini yansıtmaktadır (Teichert, 2019).
Şunu belirtmek gerekir ki her dijital olgunluk köklü bir dijital dönüşümü gerektirir. Ancak
dijital dönüşüm, dijital olgunluk demek değildir. Dijital dönüşüm devam eden bir süreçtir,
dijital olgunluk dijital olgunluğun derecesidir. Dijital olgunluk, dijital dönüşümün temelidir ve
dijital dönüşümle ulaşılmak istenen son aşamasıdır (Caralli & Knight, 2012). Dijital olgunluk
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seviyelerini artırmak isteyen işletmeler, faaliyetlerinin her alanında dijital dönüşümden
geçmelidir. Belli bir dönemde dijital olgunluk düzeyine ulaşan firmalar ise daha ileri olgunluk
standartları belirleyerek dijital dönüşüm sürecini devam ettirmelidir.
Dijital olgunluk, operasyonlar ve insan kaynaklarının dijital süreçlere, dijital süreçlerin ise mal
ve hizmet üretiminde etkililiğin artırılmasına uygun hale getirilmesini gerektirir. Dijital
olgunluk aynı zamanda rekabet üstünlüğü elde etmek için öğrenilmiş bir yeteneğe dayanır.
İşletmelerin dijital dönüşümün hangi düzeyinde bulunduklarının ölçütüdür (Aslanova &
Kulichkina, 2020). Dijital olgunluk iş modellerinin, operasyonel süreçlerin ve müşteri/
paydaş/çalışan deneyimlerinin değer yaratacak tarzda örgütlenmesidir (Moraknyane et al.,
2017). Dijital dönüşüm, sadece operasyonel süreçleri ve iş modellerini değil, tüm paydaşların
etkileşimini ve iş birliğini kapsar (Berman, 2012; Henriette et al., 2016). Dijital olgunluk
aslında kurumların çağın koşullarına göre iş yapma modellerini gözden geçirdikleri,
değiştirdikleri fiziksel ortam ve araçlardan, sanal ortam ve dijital araçlara dönüştürdükleri bir
modeldir. İşletmelerin dijital olgunluk modellerinden beklentileri; dijital dönüşüm sürecindeki
mevcut durumlarının ortaya çıkarılması ve bu süreçte yol gösterecek bir kılavuza sahip
olunmasıdır. Bunun yanında bu modeller ile dijital dönüşümde güçlü ve zayıf yanlarını görerek
kendisi ile aynı olgunluk seviyesindeki kurumlar arasında mukayeseye imkânı da
bulmaktadırlar.
3. Dijital Olgunluk Modelleri
Kurumların dijital dönüşüm sürecinin hangi aşamasında olduğunu belirlemek için geliştirilen
modellere “dijital olgunluk” modeli denmektedir. Tipik bir dijital olgunluk modeli dijital
gelişim açısından bir kurumdaki mevcut durum ile olması gereken durum arasındaki düzeyi
yansıtır (Iversen et al., 1999).
Dijital olgunluk modeli, kurumun dijital gelişmişlik düzeyini göstermesinin yanında, kurumlara
dijital dönüşüm sürecinde yol gösterici bir işlev görür (Thordsen et al., 2020; Caralli & Knight,
2012). Bu araştırmada değişimlere ve dijital dönüşüm çabalarına uyum sağlama becerisi olarak
tanımlanan “dijital olgunluk”, dijital dönüşüm süreçleri sonucunda ortaya çıkan somut çıktıların
genel bir göstergesi olarak incelenmiştir (Pervanien, Kaariainen, Tihinen, & Teppola, 2017).
Alan yazın incelendiği zaman, dijital olgunluk modellerinin geliştirilmesinde genellikle
yukarıda bahsedilen kazanımların amaçlandığı, ancak modellerin kendi içerisinde farklı
karakteristiklere sahip oldukları görülmektedir.
Literatürde bu konuyla alakalı birçok model bulunmaktadır. Burada bunların kısa bir tanıtımı
yapılarak bu araştırmada tercih edilen dijital olgunluk modeli üzerinde daha ayrıntılı durularak
araştırmada tercih nedeni ortaya konacaktır. Kurum ve kuruluşların dijital dönüşüm düzeylerini
yansıtmak amacıyla geliştirilen dijital olgunluk modelleri kısaca aşağıda tanıtılmıştır:
İlişkili olgunluk modeli. Rockwell Automation tarafından geliştirilen bu model beş
değerlendirme seviyesi ve dört boyuttan oluşmaktadır. Modelin boyutları teknolojik hazırlık
üzerinde durmaktadır. İlişkili olgunluk modelinin amacı, daha akıllı Operasyon Teknoloji ve
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Bilgi teknolojisi ağının oluşturulmasıdır. Modelle işletmelerde operasyonel teknolojileri ve
bilgi teknolojilerini bir araya getirerek iş birliğinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Impuls Endüstri 4.0 Hazırlık Modeli: Bu model Alman Mühendislik Federasyonu IMPULS
Vakfı ve RWTH Aachen Teknik Üniversitesi Endüstriyel Yönetim Enstitüsü öğretim üyeleri
tarafından geliştirilmiştir. Hazırlık modeline göre daha yoğun bir rekabet ortamında olan
şirketlerin dijital dönüşüm sürecinin hangi seviyesinde olduklarını belirlemek amacıyla
geliştirilmiştir. Bu modelin diğer bir amacı ise firmaların Endüstri 4.0’ın potansiyelini kullanma
düzeylerini belirlemektir.
Endüstri 4.0 Olgunlaşma Endeksi: Bu endeks imalat işletmelerinin hangi seviyede olduklarını
tespit etmelerine ve işletmelerin çevik bir şirket haline gelmelerine yardımcı olmaktadır. Bu
model endüstriyel projelerin kullanışlılık düzeylerini belirlemeyi amaçlamaktadır (Sameer,
Muztoba, David , & Thorsten, 2018).
Endüstri 4.0 İçin Değerlendirme Modeli: Bu modelin temel amacı Endüstri 4.0 olgunluk
modellerinin yeterliliğini belirlemek ve mevcut modellerin güçlü ve zayıf yönlerini tespit
etmektir. Bu model literatürdeki olgunluk modellerinin özelliklerini belirlenmiş kriterlere göre
karşılaştırarak analiz etmek ve yeni bir olgunluk modeli önermektedir.
TÜBİTAK Dijital Olgunluk Modeli: TUBİTAK- BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma
Enstitüsü (YTE) tarafından 2017 yılında getirilmiştir. Bu olgunluk modelinin amacı kamu
kurumları ve sundukları hizmetlerde dijital dönüşüm kapasitesi ve yetkinliğinin
belirlenmesidir. Dijital dönüşüm amacıyla oluşturulan akademik çalışmalar ve olgunluk
modelleri incelenmiş, bilgi Teknolojileri danışmanları, araştırma şirketleri ve ülke politikaları
göz önünde bulundurularak olgunluk modeli meydana getirilmiştir.
Endüstri 4.0: Dijital Kuruluş Oluşturma: Dijital kuruluş oluşturma modeli, Price Water-house
Coopers şirketi tarafından geliştirilen Endüstri 4.0’ı uygulamaya yönelik modeldir. Model
Endüstri 4.0 yeteneklerinin anahtarı olarak “dijitalleşme” ve dijital dönüşüm stratejilerine
odaklanmıştır.
Endüstri 4.0 İçin Olgunluk ve Hazırlık Modeli: Bu model diğer Endüstri 4.0 hazırlık modelleri
gözden geçirilerek yeni bir Endüstri 4.0 olgunluk modeli geliştirilmiştir. Model, faaliyetlerini
Endüstri 4.0 kavramı çerçevesinde dönüştürmeyi planlayan işletmeler için hazırlanmıştır.
Uyum Olgunluk Modeli: Bu model endüstri 4.0’a geçiş imalat işletmeler için değerlendirme
çerçevesi veren bir modeldir. Modelin amacı Endüstri 4.0’ı uygulayan kuruluşların olgunluk
aşamalarını değerlendirmek ve endüstri 4.0’a ilişkin sonuçları analiz etmektir. Model üç eksen,
sekiz olgunluk göstergesinden oluşmaktadır. Her bir olgunluk seviyeleri için bir dizi gereksinim
olarak belirtilen dört seviye bulunmaktadır.
Endüstri 4.0 Değerlendirme Aracı: Bu model tedarik zinciri sürecinde uzmanlığı bulunan
Carimson & Co ve yasal hususlar konusunda hukuki danışmanlık hizmeti veren Pinsent Masons
şirketlerinin iş birliği ile Warwick Üniversitesi akademisyenleri tarafından firmaların Endüstri
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4.0 hazırlığını ölçmek için hazırlanmış bir modeldir. Modelin amacı firmaların endüstri 4.0
hazırlığını değerlendirmek ve bir stratejik yol haritası çizmektir.
İmalat İşletmeleri Olgunluk Modeli: Geliştirilen diğer modellerdeki hakim teknoloji odağını
organizasyonel yönleri de dahil ederek genişletmesi nedeniyle araştırmanın yürütümünde bu
model kullanılmıştır. Modelin bilimsel ve uygulamaya dönük olmak üzere iki amacı
bulunmaktadır. Modelin bilimsel amacı, imalat işletmelerinin mevcut durumu ve potansiyel
başarı faktörlerini ortaya çıkarmak ve firmanın endüstri 4.0 stratejileri hakkında güvenilir
veriler elde etmektir. Uygulamaya dönük amaç ise kendi Endüstri 4.0 olgunluğunu titizlikle
değerlendirmesini ve mevcut stratejilerin uygunluğunu yansıtmasını sağlamaktır (Schumacher,
Erol, & Sihn, 2016). Modelin temel bileşenleri; strateji, liderlik, müşteri, ürün, faaliyetler,
kültür, çalışanlar, yönetişim ve teknolojidir.
Endüstri işletmeleri ve özellikle küçük ve orta ölçekli imalat işletmeleri, Endüstri 4.0 olarak da
adlandırılan nesnelerin interneti, siber fiziksel sistemler veya bulut tabanlı imalat gibi yıkıcı
kavramlarla ilgili önemli zorluklarla karşı karşıyadır. Radikal inovasyon kapasitesi gerektiren
bu kavramlar, tüm firma seviyelerinde artan karmaşıklık yaratmaktadır. Bunun yanında ilgili
organizasyonel ve teknolojik yetenekler ve bunları geliştirecek yeterli stratejiler hakkında da
belirsizlik yaratmaktadır. Bu belirsizlik, yüksek ve düşük dijital olgunluk seviyelerine sahip
işletmeler arasındaki tedarik ilişkisinde de kendisini göstermektedir.
Dijital olgunluk boyutları arasındaki boşluğun yarattığı olumsuzluklar ve bu boşluğun
kapatılması için gerekli temel stratejilerinin ne olacağını ortaya koyma imalat işletmeleri için
önemlidir. Bu sebeple dijital dönüşümde işletmelerin başarısında stratejik önemi bulunan
faktörlere bütüncül bakış açısı ile yaklaşılmalıdır. Bu yönüyle araştırmanın amacı, dijital
dönüşüm sürecindeki işletmelerin hâlihazırdaki durumunu analiz etmek ve işletmelerin
olgunluk seviyeleri farklılıklarını daraltacak stratejileri etkileyen unsurları belirlemektir. Bu
amaca yönelik olarak araştırmanın temel sorusu; imalat işletmelerinin dijital olgunluk
düzeylerini artıracak stratejileri etkileyen unsurlar nelerdir? olarak belirlenmiştir.
4. Yöntem
Araştırma tasarımı
Dijital dönüşüm sürecindeki imalat işletmeleri arasındaki olgunluk seviyeleri farkını azaltacak
stratejileri belirlemeyi amaçlayan araştırmada, derinlemesine analize uygun olması nedeniyle
nitel araştırma yöntemi tercih edilmiştir. Araştırmada, hâlihazırda yaşanmakta olan ancak
araştırmacının değişkenler üzerinde kontrolünün olmadığı “mevcut durumları” araştırmaya
uygunluğu nedeniyle bütüncül çoklu durum deseni tercih edilmiştir (Yin 2014; Creswell 2016;
Tutar ve Erdem, 2020).
Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubu, Sakarya’ da dijital olgunluk düzeyi göreli olarak yüksek olan
otomotiv işletmelerine ara ürün sağlayan 5 küçük ve orta ölçekli imalat işletmesi yöneticisinden
oluşmaktadır. Araştırmanın örneklemi; kritik durum örnekleme tekniğine (Creswell, 2018;
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Tutar ve Erdem 2020) göre belirlenmiş, hâlihazırda Endüstri 4.0 ile ilgili süreçlere ve
deneyimlere sahip işletmelerden oluşmaktadır.
Veri Toplama Aracı ve Veri Toplama
Araştırma verileri, 07.10.2021-22.10.2021 tarihleri arasında çalışma grubunda belirtilen
yöneticilerle gerçekleştirilen odak grup görüşmesi ile elde edilmiştir.
Verilerin Analizi
Araştırmanın veri analizi aşamasında içerik analizi yöntemi kullanılmıştır (Yıldırım ve Şimşek,
1999). İçerik analizinin ilk aşamasında kodlamalar yapılmış ve kodlar ile alt kodlar arasında
gruplandırmalara gidilmiştir. Bulgular birlikte yorumlanarak analiz süreci tamamlanmıştır.
5. Bulgular
Araştırmanın “imalat işletmelerinin dijital olgunluk düzeylerini artıracak stratejieri etkileyen
unsurlar nelerdir? araştırma sorusunun cevaplandırılmasında, kategoriler ve kodlara dair
bulguların betimsel olarak değerlendirilmesi yapılmıştır. Devamında çözümlemede öne çıkan
kodlar arasındaki etkileşim ve ilişkilere dair çıkarımlar içerik analizi çerçevesinde
değerlendirilmiştir.
Betimsel Analiz
Analiz sonucunda işletmelerin dijital olgunluk seviyelerini artırmaya yönelik temel
stratejilerinin liderlik, ürünler ve operasyonlar alanlarında yoğunlaştığı görülmektedir.
Mülakatlar sonucunda öne çıkan kodlar ve kod sistemi Şekil 1’de verilmiştir. Şekil 1’ deki kod
sisteminde gözüken ve frekansları diğer kod frekanslarına göre daha fazla atanan kodlar daha
büyük daireler şeklinde gösterilmiştir. Analizde kodları destekleyecek bazı örnek katılımcı
ifadelerine yer verilmiştir. Nitel içerik analizinin anlam temelli olması nedeniyle sayısal ibareler
gösterilmemiştir.
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Figure 1. Code system
Analiz sonuçlarına göre işletmelerin dijital olgunluk düzeyini artıracak temel stratejiere işaret
eden temalar; liderlerin dijitalleşme yönündeki istekliliği, diğer sistemlerle entegre olan ürünler
ve bölümler arası işbirliğine olanak veren operasyonlardır. İşletmede Endüstri 4.0 yol
haritasının oluşturulması, Endüstri 4.0 kaynaklarına ulaşılabilmesi ve mevcut iş modellerinin
Endüstri 4.0’ la uyumunun sağlanması yöneticiler tarafından işletmenin liderlerine
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atfedilmiştir. Yöneticiler, işletme içinde yenilikçi ortam yaratmada temel kolaylaştırıcın üst
yönetimin liderliği olduğunu vurgulamaktadır.
Liderlik teması altında, yöneticilerden alınan ifadelerden bazıları aşağıda sunulmuştur.
“İster istemez dijital dönüşümü yakalamaya çalışıyoruz. Ancak üst yönetimin desteğini
almadan bunu başarmak zor görünüyor.”
“Bu sürecin etkin biçimde yönetilebilmesi için aşağıdan yukarıya doğru kurumsal bir
stratejinin oluşturulması gerekiyor”
“Günümüz şartları mekanik işleri dijitalleştirdiği için yeni çözümler üretmek bu
dönemde daha da kolay. Elbette üst yönetimin yetkinlikleri ve kullandığı yöntemler de
önemli.”
Endüstri 4.0’ la birlikte ürünlerin diğer sistemlere daha kolay entegre edilebilmesi, özerkliği,
esnekliği ve dijitalleşme olanağı dijital olgunluk sürecinde işletmelerin nihai ürünlerinin
önemini artırmaktadır. İmalat işletmeleri ürünlerin bireyselleştirilmesinin artması, kaynak
verimliliğinin artırılması ve pazara girme süresinin kısaltılması gibi zorlukların üstesinden
gelmek için Endüstri 4.0 terimi üzerinde durmaktadır. Kendi kendini denetleme ve kendini
iyileştirme gibi otonomik özelliklere sahip akıllı sistemler tarafından üretilen ürün ve
hizmetlerin oranı artmaktadır. Bunun sonucu olarak makine-insan işbirliğine dayalı yeni tip
ileri üretim sistemleri, akıllı ürün diye tabir edilen yeni bir ürün türünü ortaya çıkarmıştır. Akıllı
ürünler, yeni işlevsellik, çok daha fazla güvenilirlik, yüksek ürün kullanımı ve geleneksel ürün
sınırlarını aşan fırsatlar sunmaktadır. Bu ürünlere, ürünlerin veya kullanıcıların durumunun
ölçülmesi, bu bilginin taşınması, ürünlerin izlenmesi ve sonuçlara göre analiz edilmesi gibi
birçok fonksiyon eklenebilmektedir. Bu yönüyle Endüstri 4.0’ la birlikte niteliği farklılaşan
ürünler, işletme yöneticileri tarağından dijital olgunluk seviyesinin önemli bir belirleyicisi
olarak değerlendirilmiştir.
Endüstri 4.0, bilgi teknolojilerinin ürettiği ürünlerin özelleştirilmesini, üretim zincirinin
otomatik ve esnek uyumunu sağlamaktadır. Parçaları ve ürünleri izlemek, parçalar, ürünler ve
makineler arasındaki iletişimi kolaylaştırmak, insan-makine etkileşimi yöntemlerini
uygulamak, işletmelerin tüm operasyonlarını farklılaştırmaktadır. Akıllı fabrikalardaki
nesnelerin interneti özellikle üretim optimizasyonunda işletmeler açısından yeni tür
operasyonlar ve iş modelleri sunmaktadır. Endüstri 4.0’ ın akıllı fabrikaları iş ihtiyacını
sensörlerle algılayıp, uzaktaki diğer üretim araçları ile internet vasıtasıyla iletişim kurup, ihtiyaç
duydukları üretim bilgisini bulut sistemler içerisindeki “Büyük Veriden” (Big Data) çeken akıllı
makinalar ve sistemleri içermektedir. Üretim araçlarının birbiriyle internet aracılığıyla
kurdukları iletişim ve etkileşim; süreçlerin yerelleştrilmesi, modelleme, simülasyon ve
bölümler arası işbirliğini zorunlu kılan operasyonları da farklılaştırmaktadır. Operasyonel
düzeydeki bu farklılaşmayı yönetemeyen işletmeler, dijital dönüşüm hızının gerisine kalarak
dijital olgunluğa daha geç ulaşabilmektedir.
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Kod İlişkilerinin Analizi
Analizin bu kısmı, imalat işletmelerinin dijital olgunluk düzeylerini artıracak stratejileri
etkileyen unsurlar arasındaki ilişkiler ve birbirlerini ne yönde etkiledikleri değerlendirilmiştir.
Şekil 2' de verilen Vaka Modelinde; makine-makine iletişimi, dijital dönüşüm hızı,
dijitalleşmenin getirdiği çözümler, kurumsallaşma ve ürünler ve operasyonlar arasındaki
bütünleşme kodları ilişkinin gücünü gösteren daha kalın çizgiler ile gösterilmiştir.

Şekil 2: Case model
6. Sonuç
Nesnelerin interneti, bulut tabanlı imalat ve akıllı imalat gibi kavramlar Endüstri 4.0’ ın
vizyoner konsepti içinde yer almaktadır. Endüstri 4.0, internetin ve destekleyici teknolojilerin
akıllı ve ağ bağlantılı fiziksel nesneleri, akıllı makineleri, üretim hatlarını ve süreçleri entegre
etmede omurga görevi gören son teknolojik gelişmeleri ifade eder. Bu tür geniş kapsamlı bir
yapı, üretim süreçlerinin mikro ve makro düzeyde artan karmaşıklığına yol açmasına da sebep
olmaktadır. Özellikle küçük ve orta ölçekli imalat işletmeleri, ölçekleri, sınırlı kaynakları ve
vizyonları itibarıyla bu tür yeni teknolojileri edinmede ve bunları iş modellerine uyarlamada
problemler yaşamaktadır. Birçok akademik çalışma, işletmelerin Endüstri 4.0'ın genel fikrini
ve ilgili kavramlarını içselleştirmede ciddi sorunlar yaşadıklarını göstermektedir. Çoğu imalat
işletmesi Endüstri 4.0’ ı kendi özel alanlarıyla ve iş stratejileriyle ilişkilendirememektedir.
İşletmeler, Endüstri 4.0 kavramlarını stratejik rehberlik sunulmadan karmaşık olarak
algılamakta ve Endüstri 4.0' da kendi yeteneklerini değerlendirememektedir. Öte yandan,
Endüstri 4.0 vizyonuna ilişkin gelişim durumlarını belirlemede de sorunlar yaşamakta ve bu
nedenle somut eylem alanları, programlar ve projeler belirleyememektedir. Endüstri 4.0 fikrine
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ilişkin artan belirsizliğin ve uyumsuzluğun üstesinden gelmek için, işletmeler iş stratejilerini ve
operasyonlarını dijital dönüşüme uyumlu hale getirmelidir. Bunun yanında işletmelere
rehberlik ve destek sağlayacak yeni yöntem ve araçlara ihtiyaç vardır.
Araştırmada Endüstri 4.0 olgunluk modeli kapsamında öne çıkan temel olgunluk boyutları
liderlik, ürünler ve operasyonlardır. Yönetsel pozisyondakilerin dijital dönüşümün neresinde
olduklarını, nereye gitmek istediklerini ve hedeflerine nasıl ulaşacaklarını dijital olgunluk
modelleri ile fark edebilecekleri söylenebilir. Buradan hareketle, işletmelerin Endüstri 4.0
dönüşümünü başarılı olarak gerçekleştirmesi ve bu dönüşüme yönelik yeni bir yol haritası
çizmesinde liderlik boyutu önemli rol oynamaktadır. Ayrıca, işletme çalışanları da bu
dönüşümün temelini oluşturduğu için önemli bir kriter olarak değerlendirilebilir. Üretim
süreçleri ve iş modelleriyle uyumu operasyonlar, dijital entegrasyonun ve akıllı sistemlerin
verimlilik kazanımlarının sürdürülebilir kılınmasını sağlamaktadır. Bu nedenle dijital
entegrasyonun değer zincirindeki tüm katılımcılar arasında (yatay) ve otomasyon
katmanlarında (dikey) gerçekleşmesi gereklidir.
Endüstri 4.0 uygulamalarında genel stratejiler her işletme için uygun olmayabilir. Bu nedenle
işletmeler, endüstriyel potansiyelini belirlemek, değerlendirmek ve uygun biçimde
kullanabilmek için kendilerine özgü stratejik yol haritasına sahip olmalıdır. Bu sürecin etkin
biçimde yönetilebilmesi için aşağıdan yukarıya doğru kurumsal bir stratejinin oluşturulması
önem arz eder. Endüstri 4.0 sürecinde yer alan işletmeler, stratejik yol haritalarında örgütsel ve
bireysel unsurları bir arada ele almalıdır. Bu nedenle işletmenin tüm düzeylerinde paydaşların
da katılımı ile Endüstri 4.0 stratejisi geliştirilmesi önceliklidir.
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CEKET VE PANTOLON KALIPLARINDA SORUN YAŞAYAN HAZIR GİYİM
ÜRETİMİ YAPAN İŞLETMELERİN KARŞILAŞTIKLARI PROBLEMLER
Öğr. Gör. Hatice BOYACIOĞLU
Maltepe Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Moda Tasarımı Programı, İstanbul, Türkiye
Orcid id: 0000-0001-7150-0748
ÖZET
Kalıp; ’’ Bir şeyin şekil bakımından örneği ’’ anlamına gelir. Giyimde kullanıldığı gibi, farklı
alanlarda da kullanılır (Bayraktar,1995:78 ).
Hazır giyim sektöründe sürekli değişen teknoloji giysilerin teknik hazırlıklarının niteliğini de
değiştirmiştir. Sürekli gelişen moda sektöründe, teknolojiyi takip ederek insanlara istenilenin
en iyisini verebilmek için profesyonel iş gücüne ihtiyaç vardır. Bu anlamda giysi teknik
çizimleri ve kalıp hazırlama giysilerin hatasız üretilebilmesi açısından önemli bir niteliktir.
Giysi üretimi yapan firmalar kendi geliştirdikleri kalıplara göre çalışmaktadır. Genel olarak bu
kalıplar üzerinde basit veya önemli düzeltmeler yapılmaktadır.
Araştırmanın amacı, önemi, sayıltılar, sınırlılıklar, kullanılan tanımlar ve kısaltmalar
açıklanmıştır. Araştırma problemi ile ilgili literatür ile araştırmalar taranmış, araştırma
problemi ortaya konmuş ve rapor halinde sunulmuştur.
İstanbul ili merkez ilçe sınırları içerisinde Hazır Giyim alanında üretim yapan 3 firma
araştırmanın evrenini oluşturmuştur.
Araştırma özetlenmiş ve sonuçlar açıklanmıştır.
Araştırma sonucuna göre, Hazır Giyim Üretimi Yapan bazı işletmelerde kalıp çıkarmada
karşılaşılan sorunlar, kalıp ölçülerinin doğru kullanılmamasından ve çizimlerin düzgün
yapılmamasından kaynaklanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Kalıp, Ürün, Antropometri, Tasarım.
Summary
Pattern; It means “an example of something in terms of shape”. It is used in different areas as
well as in clothing (Bayraktar, 1995: 78).
The constantly changing technology in the ready-made clothing sector has also changed the
nature of the technical preparations of the garments. In the ever-developing fashion industry, a
professional workforce is needed in order to follow the technology and give the best to people.
In this sense, clothing technical drawings and pattern preparation are important features in terms
of error-free production of clothing.
Companies producing clothes work according to the patterns they have developed. Generally,
simple or important corrections are made on these patterns.
The purpose of the research, its importance, assumptions, limitations, used definitions and
abbreviations are explained. The literature and researches related to the research problem were
scanned, the research problem was revealed and presented in the form of a report.
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3 companies producing in the field of ready-made clothing within the borders of the central
district of Istanbul constituted the universe of the research.
The research is summarized and the results are explained.
According to the results of the research, the problems encountered in mold making in some
businesses that produce ready-to-wear are due to not using the mold dimensions correctly and
not making the drawings properly.
Keywords: Pattern, Product, Anthropometry, Design.
Giriş
Zaman içinde teknolojinin gelişmesi ve yaşam temposunun artmasıyla birlikte hazır giyim,
ısmarlama giyimin yerini almıştır. Hazır giyimin ısmarlama giyime göre daha ucuz olması,
kolay üretilebilmesi, tüketiciye alternatifler sunabilmesi sonucunda çok özel durumlar hariç
tüketiciler hazır giyime yönelmiştir (Özbek, 2002: 37).
Rekabet ortamının bir sonucu olarak üreticiler, müşterinin kalite ve konfor isteklerini dikkate
almak durumundadır. Bir giysinin işçilik ve malzeme kalitesi ne olursa olsun, modaya
uygunluğu ne kadar iyi olursa olsun, eğer vücuda oturması ya da vücuttaki duruşu doğru değil
ise ve ölçülerde bir problem varsa bu durum müşteriyi tatmin etmemektedir.
Giysi üretimi yapan firmalar kendi geliştirdikleri kalıplara göre çalışmaktadır. Bu itibarla da
genel olarak hazır giyimin yetişkin kadınların vücut ölçülerine uygun olmadığı, estetik ve
boyutsal olarak ihtiyaca cevap vermediği, bazı basit veya önemli düzeltmeler gerektirdiği
bilinmektedir (Topaloğlu,1995: 466).
Giyim kalıbı, bir giysinin esasını oluşturmak amacıyla yapılan çizim işlemlerinin bütünüdür
(Pamuk, 2002;40). Biçki yaparken kalıp kullanmak, zamandan, kumaştan ve enerjiden ekonomi
sağlar (Bayraktar, 1996: 78). Hazır giyim sanayinde kalıp hazırlamak için bireysel ölçü
alındığından, standart ölçü tabloları istatistiksel araştırmalarla oluşturulur. Standart ölçü
tablolarında farklı vücut oranları belirli bir sistem içerisinde gruplar halinde toplanmaktadır.
İnsan vücudunun temel, genişlik ve uzunluk ölçüleri yanında, yardımcı ölçülerde hesaplanarak
tabloların oluşumu sağlanmaktadır. Ölçü tabloları toplumun anatomik yapısına ve cinsiyete
göre hazırlanmaktadır (Pamuk, 2002, 40).
Kalıp Tanımı
Türkçe
sözlük,
kalıbı;’’
(www.tdk.gov.tr.21.12.2004).

Biçki

modeli,

patron’’

olarak

vermektedir

Pamuk, kalıbı;’’ Giysi dikmekte kullanılan, giysinin biçim bakımından örneği, biçki modeli’’
olarak tanımlamaktadır (1995: 864).
Öndoğan, kalıbı;’’ Dokuma veya örme kumaştan hazırlanacak giysinin, üç boyutlu vücut
formunu istenilen model ve özelliklerde sarabilmesi için genellikle kağıt üzerine hazırlanan iki
boyutlu geometrik formdur’’ şeklinde tanımlamaktadır (2000: 68).
Kalıp Hazırlamanın Hazır Giyimdeki Yeri ve Önemi
Hazır giyim, standart ölçülere göre veya alıcının verdiği ölçülere göre seri halde yapılıp satılan
giysilerin tümüne denir (Muratoğlu, Şener, 2002: 12). Hazır giyim moda akımını üzerinde
taşıyan kısmen ucuz ve kolay bir giyim şeklidir.
Giyim üretiminin temel işlemlerinden birisi kalıp hazırlamaktır. Giyim kalıbı, bir giysinin
esasını oluşturmak amacıyla yapılan çizim işlemlerinin bütünüdür.
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Kalıp hazırlamada en önemli yeri beden ölçüleri almaktadır. Kişiden kişiye değişiklik gösteren
insan vücudunda, farklı değişikliklere rağmen vücut ölçüleri arasında sabit sayılabilen oranlar
söz konusudur. Bu oranlar temel alınarak, topluluklar için standart ölçü tabloları
oluşturulmuştur (Pamuk, 2002: 40).
Kalıp Çiziminde Temel İlkeleri
Kalıp hazırlarken uygulanacak ilkeler şunlar olmalıdır;
1. Kalıp çiziminde, öncelikle vücuda uygun bir kalıp çizim sistemi seçilmelidir.
2. Kalıp hazırlayan birey, anatomik vücut özelliklerini iyi bilmeli, kalıp hazırlama
konusuna yeterli düzeyde bilgi ve beceriye sahip olmalıdır.
3. Temel kalıpların açık, anlaşılır ve giysi hazırlanacak kişinin antropometrik ölçülerine
uygun olması gerekir.
4. Seçilen temel beden kalıplarına model uygulamadan önce, vücut özelliğinin
gerektirdiği düzeltmeler yapılmalıdır.
5. Kalıp parçalarının birleşecek kenar uzunluklarının ve birleşen eğrilerin birbirine eşit
olmasına dikkat edilmelidir.
6. Kalıp üzerine kavis ile düz bir çizginin birleştiği noktalarda, birleşme düzgün olmalı,
çizimde kırıklık olmamalıdır.
7. Yaka ve kol oyuntusu gibi kavisli çizgiler ve birleşmeler mükemmel derecede düzgün
ve kırıksız olmalı, pistole kullanılarak bu şekiller verilmelidir.
8. İki boyutlu yüzeylere üçüncü bir boyut kazandırabilmek için pens,kup ve kesiklerden
yararlanılmalıdır.
9. Kalıp üzerinde gerekli açıklama, işaret, yazı ve çıtlar eksiksiz olarak bulunmalıdır.
Ölçü Almanın Önemi
Bütün kalıp sistemlerinde en önemli faktörlerden biri ölçü almaktır. Biçki çalışmak veya vücut
ölçülerine göre kalıp elde etmek için ölçü almak gerekir. Her biçki sisteminin kendi özelliğine
göre ölçü almak gerekir. Her biçki sisteminin kendi özelliğine göre ölçü alma tekniği vardır.
Ölçü iyi alındığında, elde edilen kalıplar vücuda uygunluk gösterir (Bayraktar, 1996: 75 ).
Ölçü Alma Teknikleri
Giysi kalıplarının hazırlanabilmesi için vücut üzerinden ölçü alınması gerekmektedir. Kalıp
hazırlamada başarılı bir sonuca ulaşabilmek için vücut ölçülerinin nereden ve nasıl alınması
gerektiğini iyi kavramak gerekir.
Kalıp hazırlamaya başlamadan önce, hangi kalıp sisteminin kullanılacağı belirlenmelidir.
Çünkü birçok kalıp sistemi vardır ve ölçü alma ve hesaplama teknikleri kalıp sistemlerine göre
farklılık göstermektedir (Pamuk, 2002: 59).
Vücut Anatomisi
Hazır giyim sektöründe standart vücut ölçülerini, vücut ve kalıp ölçüleri arasındaki ilişkileri ve
giysilerin boyutlandırılmasını giysi üretmek pek mümkün değildir (Mete, 1999: 1).
İnsan Vücudunda Altın Oran
İnsan vücudunun yapısı, bilim alanlarında değişik açılardan incelenerek gerek bilim ve gerekse
sanat alanlarından günümüze kadar aktarılmıştır.
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İnsan vücudunda var olan altın orana ilişkin ilk çalışmalar oldukça eskiye dayanır. Firavunlar
devrindeki Mısır’da matematikçiler, düşünür ve sanatçılar insan anatomisindeki orantı
kavramını araştırmışlar ve her şeyin ölçüsü olarak tanımışlardır. Memphis piramitlerinin
yapımında, insandaki orantı sistemi göz önüne alınmış ve kural olarak uygulanmıştır. M.Ö. 5.
yüzyılda büyük heykeltıraş Polyklet, insan vücudunun orantısal yapısını inceleyip bir kitap
haline getirmiştir. Daha sonra eski Romalılar bir orantı kuramı geliştirmişler ve “Altın Oran”
terimi ilk olarak Orta Çağ’da kullanılmıştır. Rönesans döneminde ise Leonardo da Vinci,
Michelangelo ve özellikle Albrecht Dürer, uyum (ahenk) anlayışlarını kural haline
getirmişlerdir.

Leonardo da Vinci’nin Vitrivius adamı çalışması
Kalıp Çiziminde Vücut Ölçüleri ve Altın Oran
İnsan anatomisine ilişkin her ölçünün fonksiyonel bir anlamı vardır. İnsan yapısına ilişkin
ortalama ölçüler, toplumdan topluma hatta insanların bireysel vücut tiplerine ve vücut
duruşlarına (öne eğimli duruş, omuz düşüklüğü) göre değişse de normal figür duruşundaki
insanların vücut bölümleri arasında altın oran kurallarını görmek mümkündür. Dolayısıyla,
insan vücudunun belli noktalarından alınan ölçülerin vücudun diğer bölümlerine oranlanması
ile giysi kalıbı hazırlamada kullanılan ölçülerin elde edilmesi mümkündür.
Vücut ölçülerinde sekizli bölme sayesinde temel ölçülerden bütün boy ve beden ölçüsü belirli
iken, yardımcı ölçüler bu bölünme oranı ile hesaplanabilmektedir. Hesaplanan ölçüler üzerine
giysi rahatlık paylarının ilavesi ile kalıp çizim ölçülerinin elde edilmesi mümkün olmaktadır.
Buna göre temel ölçüler olarak kabul edilen bütün boy, beden, bel, kalça, kol boyu vücut
üzerinden alınır. Yardımcı ölçüler olarak ifade edilen uzunluk ve genişlik ölçülerine aşağıda
yer alan formüller uygulanarak kalıp çiziminde kullanılacak diğer ölçüler elde edilmiş olur.
Uzunluk Ölçüleri
Koltuk derinliği Göğüs çevresi 1/10 + 10,5 cm
Arka uzunluk Bütün boy 1/4 – 1cm
Kalça düşüklüğü İlavesiz koltuk derinliği + arka uzunluk
Arka yaka 1/10 göğüs çevresinin 1/2’si + 2 cm
Göğüs düşüklüğü Göğüs çevresi 1/4 + 3-5 cm
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Ön uzunluk Arka uzunluk + 4 cm (80-90 bedene kadar)
Genişlik Ölçüleri
Arka genişlik Göğüs çevresi 1/8 + 5,5 cm
Koltuk genişliği Göğüs çevresi 1/8 – 1,5 cm
Ön genişlik Göğüs çevresi 1/4- 4 cm
Ölçü Alırken Dikkat Edilecek Kurallar
Ölçü alırken iç giyim doğru seçilmeli ve ölçüler bolluk verilmeden alınmalıdır. Örneğin, iç
çamaşırı üzerine giyilecek bir model yapılacaksa çamaşır üzerinden ya da ona denk bir badi,
tayt gibi giysi üzerinden alınmalıdır.
•

Ölçüsü alınan kişi düzgün durmalı, günlük hayattaki duruşunu bozmamalı, öne arkaya
eğilmemeli, sağa sola bakmamalıdır.

•

Basen düşüklüğü, bel yeri gibi ölçülerde ince bir şerit kullanılmalı ve işaretlenmelidir.

•

Kullanılan mezuranın yıpranmış olmamasına dikkat edilmelidir. Çünkü örneğin
sıcaktan etkilenmiş bir mezura uzamış olabilir. Bu da yanlış ölçü almaya sebebiyet
verebilir.

•

Bütün boy ölçüsü alınırken mutlaka dik açı kullanılmalıdır.

•

Bazı ölçü yerlerinin birbiriyle bağlantılı olduğu düşünülmeli ve gerekiyorsa kalem veya
farklı bir işaret aletiyle işaretlenmelidir. Örneğin, kol boyu ölçüsünü doğru alabilmek
için, omuzdan omuza ölçüsünde omuzun nerden alındığı bilinmeli ki, kol tepesi oradan
başlatılsın.

•

Pantolon boyu yere kadar alınmalı, yerden istenilen ölçü kadar kısaltılarak
hesaplanmalıdır. Bunun dışında isteğe göre değişebilir.

•

Dirsek çevresi ve Diz çevresi gibi ölçüler alınırken mutlaka diz ve dirsek kırılmalıdır.
Benzer ölçülerde de aynı durum söz konusudur.

•

Ölçü adları yazılırken, nerelerden alındığı belirtilmelidir. Örneğin, omuzdan kol boyu,
arka ortadan kol boyu ya da omuzdan omuza, tek omuz gibi.

Ölçü Alırken Dikkat Edilecek Genel Kurallar
1. Ölçü Almada Giyim Durumu
Ölçü, çıplak vücut veya en az giysi üzerinden alınmalıdır.
2. Destek Olarak Kullanılan Yüzeyler
Ölçüm sırasında, ayakta durulan veya oturulan yüzeyler, yatay düzlem şeklinde ve ağırlık
sebebiyle deforme olmayacak malzemeden yapılmış olmalıdır.
3. Vücudun Simetrisi
Vücudun her iki tarafından da alınabilecek ölçü, her iki taraftan alınmalıdır. Bu mümkün
değilse, ölçünün vücudun hangi tarafından alındığı belirtilmelidir.
Bu şekilde belirlenmiş bir sınıflandırmanın sonucunda;
1. Beden ölçüleri bulunurken vücut giyeceksiz iken alınmalıdır. Giyinmiş bir
bedenin ölçüsü alınacaksa ( örneğin mağazada ) vücutta olabildiğince az giyecek bulunmasına
ve giyeceklerin ölçüleri önemli derecede etkilemeyecek tipte olmasına dikkat edilmelidir.
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2. Yetişkinlerin boy ölçüleri alınırken ölçme tablo ve çubuğu kullanılmalıdır.
3. Diğer bütün beden ölçülerini almak için şerit metre kullanılmalıdır.
Şerit metre vücudun şeklini bozacak kadar sıkıştırmamak kaydıyla sıkıca tutulmalı ve ölçümler
en yakın bir üst santimetreye yuvarlatılmış olarak alınmalıdır.
4. İlgili giyeceğin boyutunun (beden numarasının) belirlenmesi için gerekli bütün kontrol
boyutları ölçülmelidir.
Ölçü Alırken Dikkat Edilecek Özel Kurallar
1.

Ölçmede Kullanılacak Aletler: Standart olarak kullanılması önerilen aletler;
antropometre, sürmeli kompas, açılan çap pergeli, cetvel, gönye ve şerit metredir.
Antropometre, eklemler arası veya belirlenen standart referans yüzeyleri veya
noktaları arasındaki doğrusal uzaklıkların belirlenmesinde kullanılan özel bir alettir.
Sürmeli kompas ve çap pergelleri, hem vücut uzuvlarının genişliğini, derinliğini
ölçmekte hem de referans işaretleri ile belirlenen noktalar arasındaki uzaklıkların
belirlenmesinde kullanılmaktadır. Şerit metre, vücut uzuvlarının çevrelerinin
ölçümünde yatay olarak kullanılmaktadır.

2.

Ölçü Metodu: Ölçme işleminde kullanılacak ölçü metodu dört grup altında
toplanmaktadır. Bunlar ve kapsamındaki ölçüler şu şekildedir.

a) Kişi Ayakta İken Alınan Ölçüler,
-

Vücut Ağırlığı: Vücudun toplam ağırlığıdır.

-

Boy Yüksekliği: Başın en yüksek noktası ile zemin arasındaki düşey uzaklıktır.

-

Göz Yüksekliği: Zemin ile gözün iç köşesi arasındaki düşey uzaklıktır.

-

Omuz Yüksekliği: Zemin ile acromion arasındaki düşey uzaklıktır

-

Dirsek Yüksekliği: Zemin ile bükülmüş durumundaki dirseğin en çıkık kemiği
arasındaki düşey uzaklıktır.

-

Öne Uzanma Uzaklığı: Kişi, omuzlarını sıkıca duvara veya sert bir zemine yaslayarak,
kolunu yere paralel öne doğru uzattığı zaman, duvar ile parmak ucu arasındaki
uzaklıktır.

-

Kalça Genişliği: Kalçanın her iki yanı arasındaki en fazla olan yatay uzaklıkdır.

-

Dirsekler Arası Uzaklık: Her iki dirseğin en uç çıkıntısı arasındaki yatay uzaklıktır.

-

Yerden Yumruk Yüksekliği: Kavrama yüksekliğidir.

-

Sağ Kol Yukarıda Parmak Ucu Yüksekliği: Zemin ile kol yukarıkaldırılmış
durumda, en uzun olan parmak ucu arasındaki düşey uzaklıktır.

-

Kol-El Uzunluğu: Dirseğin uç noktası ile en uzun parmak ucu arasındaki yatay
uzaklıktır.

-

Bel Yüksekliği: Karnın kaburga kemikleri ile kalça arasındaki kısmının yaklaşık orta
noktasına denk gelen nokta ile zemin arasındaki düşey uzaklıktır.

-

Bacak Arası Yüksekliği: Zemin ile bacak arası arasındaki düşey uzaklıktır.

-

Sırt Göğüs Derinliği: Üst gövde dik olarak durulduğunda, sırt ile göğüsün en çıkık
yeri arasındaki uzaklıktır.
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b) Kişi Otururken Alınabilen Ölçüler,
-

Oturma Yüksekliği: Yatay oturma yüzeyi ile başın en yüksek noktası arasındaki düşey
uzaklıktır.

-

Otururken Göz Yüksekliği: Yatay oturma yüzeyi ile gözün iç köşesi arasındaki düşey
uzaklıktır.

-

Otururken Dirsek Yüksekliği: Yatay oturma zemini ile bükülmüş durumdaki dirseğin
en çıkık noktası arasındaki düşey uzaklıktır.

-

Omuz Genişliği: İki omuz ucu arasındaki ( acromionlar arasındaki ) düşey uzaklıktır.

-

Diz altı Yüksekliği: Dizler birbirleriyle dik açı yapacak şekilde bükük durumda iken,
zemin ile dizin hemen arkasındaki nokta arasındaki düşey uzaklıktır.

-

Otururken Diz Yüksekliği: Kişinin kalça kemiğinden dize kadar olan bölgesi ile alt
bacağı birbirlerine dik açı yaparken, ayak tabanının değdiği yüzey ile diz kapağının
hemen üstü arasındaki düşey uzaklıktır.

-

Otururken Omuz-Dirsek Uzunluğu: Omuzda, acromion noktası ile dirseğin en uç
noktası arasındaki uzaklıktır.

-

Otururken Kalça Genişliği: Kalçanın her iki yanı arasındaki en fazla olan yatay
uzaklıktır.

-

Otururken Kalça-Diz Arası Uzunluğu: Kalçanın en uç arka noktası ile diz bölgesinde
alt bacağın hemen arkası arasındaki uzaklıktır.

-

Otururken Kalça-Diz Uzunluğu: Kalçanın en dış noktası ile diz kapağının en uç
noktası arasındaki yatay uzaklıktır.

-

Otururken Bel Yüksekliği: Karının kaburga kemikleri ile kalça arasındaki kısmının
yaklaşık ortasına denk gelen nokta ile yatay oturma zemini arasındaki düşey uzaklıktır.

c) Belirli Vücut Parçaları Üzerinden Alınan Ölçüler,
-

El Uzunluğu: El iyice açılmış durumda iken, orta parmağın en uç noktasıyla radius
kemiğinin styloid uzantısının en uç noktası arasındaki uzaklıktır.

El Genişliği: Elin parmakları birleştirilmiş ve başparmak ayrı durumda iken, serçe
parmağının ve işaret parmağının eklemleri arasındaki uzaklıktır.
- Ayak Uzunluğu: Topuğun en arka noktası ile uzun olan ayak parmağının arasındaki en
fazla uzaklıktır.
- Ayak Genişliği: Ayağın orta ve en yan yüzeyleri arasındaki en fazla olan uzaklıktır.
- Baş Uzunluğu: Glabelle ve occipital arasındaki uzaklıktır.
- Baş Genişliği: Orta sagital düzleme dik gelecek şekilde, kulakların hemen üstünden alınan
yatay uzaklıktır.
- Yüz Uzunluğu: Menton ile sellion arasındaki uzaklıktır.
d) Çevre Ölçüleri,
-

Baş Çevresi: Kaşların hemen üstünden alınan maksimum baş çevresi ölçüsüdür.

- Bel Çevresi: Karının, vücudun her iki yanında kaburga kemikleri ile kalça arasındaki
kısmının yaklaşık ortak noktasına gelen bölgesinin çevresidir.
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- Bilek Çevresi: Stuloid uzantısı ile el arasında kalan bölgenin çevresidir.
- Göğüs Çevresi: Göğüslerin hizasından gövde üzerinden alınan maksimum çevre ölçüsüdür.
- Kalça Çevresi: Kalçanın en geniş yerinde gövde üzerinden alınan maksimum çevre
ölçüsüdür.
- Boyun Çevresi: Boynun en geniş yerinden, throid kıkırdağının altından alınan çevre
ölçüsüdür.
CEKET KALIBINDA ÖLÇÜLEN BOYUTLAR VE ÖLÇME KURALLARI
Ceket Kalıbında Ölçülen Boyutlar
1. Ön Beden Genişliği

9. Kol Genişliği

2. Arka Beden Genişliği

10. Dirsek Genişliği

3. Sırt Genişliği

11. Kol Oyuntu Yüksekliği

4. Bel Genişliği

12. Kol Boyu (yakadan)

5. Kalça Genişliği

13. Kol Boyu (omuzdan)

6. Ceket Boyu

14. Alt Kol Boyu

7. Omuz Genişliği

15. Kol Ucu Genişliği

8. Yaka Çevresi
Ceket Kalıbında Ölçme Kuralları
1. Ön Beden Genişliği: Ceket ön bedeninde her iki yan dikiş arası ile, kol oyuntu evlerinin
en alt noktaları arasındaki mesafedir.
2. Arka Beden Genişliği: Ceket arka bedeninde her iki yan dikiş arası ile, kol oyuntu
evlerinin en alt noktaları arasındaki mesafedir.
3. Sırt Genişliği: Ceket arka bedeninde omuz ile beden hattının yarısı kadar olan bir
düşüklükte, kol evlerinin en dar olduğu mesafeler arasındaki genişliktir.
4. Bel Genişliği: Ceket bel hattı üzerinden alınan çevre genişlik ölçüsüdür.
5. Kalça Genişliği: Ceket kalça kavisinin en geniş yerinden, bel hattının 20-22 cm kadar
aşağı inilerek alınan çevre genişlik ölçüsüdür.
6. Ceket Boyu: Ceket yaka kenarından, omuz hattı ile birleştiği noktadan, ceket ucuna
kadar olan dikey uzunluk ölçüsüdür.
7. Omuz Genişliği: Ceket yaka oyuntusu dikişinden, kol oyuntusunun en üst noktasına
kadar olan mesafedir.
8. Yaka Çevresi: Ceket model uygulama öncesi olan yaka kavis ölçüsüdür.
9. Kol Genişliği: Ceket kolunun en geniş olan kol alt dikişinin başlangıç yerinden kol
ortasına dik olacak şekilde, her iki kol alt dikişi arasındaki mesafedir.
10. Dirsek Genişliği: Ceket kolunda dirsek hattının kol ortası hattına dik olacak şekilde, her
iki kol alt dikişi arasındaki mesafedir.
11. Kol Oyuntu Yüksekliği: Ceket kol evinin omuzda başladığı noktadan itibaren, kol alt
dikişi ile birleştiği noktalar arasının dik olarak alındığı ölçüdür.
12. Kol Boyu ( Yakadan ): Ceket yaka oyuntusunun, omuz ile birleştiği noktadan itibaren
kol ucuna kadar alınan uzunluk ölçüsüdür.
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13. Kol Boyu (Omuzdan): Ceket kol oyuntusunun en üst noktasından kol ucuna kadar olan
uzunluk ölçüsüdür.
14. Alt Kol Boyu: Ceket kol altı dikişinin uzunluk ölçüsüdür.
15. Kol Ucu Genişliği: Ceket kolunda her iki kol alt dikişi arasındaki genişlik ölçüsüdür.
PANTOLON KALIBINDA ÖLÇÜLEN BOYUTLAR VE ÖLÇME KURALLARI
Pantolon Kalıbında Ölçülen Boyutlar
1. Bel Genişliği

6. İç Paça Uzunluğu

2. Kalça Genişliği

7. Paça Genişliği

3. Oturuş Yüksekliği

8. Ön Ağ Uzunluğu

4. Pantolon Uzunluğu

9. Arka Ağ Uzunluğu

5. Yan Dikiş Uzunluğu
Pantolon Kalıbında Ölçme Kuralları
1. Bel Genişliği: Pantolon bel hattı üzerinden alınan çevre genişlik ölçüsüdür.
2. Kalça Genişliği: Pantolon kalça hattı üzerinden alınan çevre genişlik ölçüsüdür.
3. Oturuş Yüksekliği: Pantolon bel hattından itibaren kalça kavisinin en geniş olduğu
nokta arası alınan uzunluk ölçüsüdür.
4. Pantolon Uzunluğu: Pantolon bel hattından itibaren paça ucuna kadar alınan dikey
uzunluk ölçüsüdür.
5. Yan Dikiş Uzunluğu: Pantolon bel hattından itibaren yan dikiş üzerinde alınan paça
ucuna kadar olan, dikey uzunluk ölçüsüdür.
6. İç Paça Uzunluğu: Pantolon bacak kısmında, içte kalan iç alt dikiş dikey uzunluk
ölçüsüdür.
7. Paça Genişliği: Pantolon paçasının en uç uzunluğunda, her iki yan dikiş arasındaki
genişlik ölçüsüdür.
8. Ön Ağ Uzunluğu: Pantolon ön ortası hattında, belden aşağı, ağ dikişinin, iç alt dikiş ile
birleştiği noktalar arasındaki ölçüdür.
9. Arka Ağ Uzunluğu: Pantolon arka ortası hattında, belden aşağı, ağ dikişinin, iç alt dikişi
ile birleştiği noktalar arasındaki ölçüdür.
Araştırmanın Modeli
Kalıp çıkarmada sorun yaşayan işletmelerin sorunlarını konu edinen bu araştırmada ’’
tarama ’’ modeli uygulanmıştır. Örneklem grubumuzdaki işletmelerle görüşülmüş ve genel bir
yargıya varılmıştır. Bu da tarama modelinin’’ genel tarama modeli’’sınıfına girmektedir.
Veri Toplama Teknikleri
Araştırmanın literatür bilgileri çeşitli kaynak kitaplardan, tezlerden ve internetten alınmıştır.
Hazır giyim üretimi yapan işletmelerin kalıp çıkarma ile ilgili sorunları ise’’ Görüşme ’’
yapılarak öğrenilmeye çalışılmıştır. Uzman kişilerle yapılan görüşmelerde ayrıntılı teknik
bilgilere ulaşılmıştır.
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Görüşme Formu
Görüşme Formu, araştırmada veri elde etme amacıyla hazırlanmış bir araştırma veri toplama
tekniğidir. Görüşme Formu’ndaki bu bölümde belirlenmiş olan tanımlayıcı sorular şu şekilde
sıralanmıştır:
Görüşme Tarihi:
Gözlem Yapılan Şehir:
İşletme Adı:
Firmanın Ürettiği Ürünler:
Ürettiği Ürünlerde Kalıp Çıkarırken Yaşadığı Sorunlar:
Veri Analiz Tekniği
Araştırmanın verilerini toplama amacıyla geliştirilen Görüşme Formu İstanbul ilinde 3
firmaya uygulanmıştır.
Uygulama sonuçlarından elde edilen veriler toplanmış, toplanan veriler incelenip
değerlendirilerek sunulmuştur.
Sonuç
Hazır giyim sanayinde kalıp çıkarmada karşılaşılan sorunlar üzerine elde edilen bulgulara göre
ulaşılan sonuçlar aşağıda ele alınmaktadır.
Ceket kalıbında ve dikiminde karşılaşılan sorunlar; yaşanılan problemlerin başında ceket
kolunun bedene uyumu gelir. Ceket kalıbı çıkarılırken beden kol evi ölçüsü + kol mola payı
verilir. Fakat bu mola payı, ceket kolunu takan kişi istenilen mola ayarını ayarlayamadığı zaman
problem teşkil eder.
Bir diğer problem ise ceket kolunun beden çıtlarının kalıp çıkarımı sırasında modelist tarafından
tam kontrolü sağlanmamasıdır. Bu çıtların kayması ve kolun dönük olmasına neden olur.
Ceket yakası kalıbı çıkarılırken, yakanın duruşunu vermek istediğimiz şekli röver hattı üzerinde
model özelliğine göre istenilen düşüşü vermek durumundayız, Bu yüzden yakanın düşüşü
ceketin görünüm ve tarzını oldukça etkilediğinden, birkaç numune dikim aşamasından sonra
karar verilip üretimi yapılır.
Ceket, gerek dikimi gerekse kalıbı bakımından tekstil sektöründe en titizlikle çalışılması
gereken giyim türevlerinin başında gelir. Ceket için seçilen kumaşın uygun olması, ceketin
formuna istenilen kalıbın kuplarla ya da penslerle doğru orantıda dağıtılması, kumaşın tela
yapışacak kısımların planlama sırasında doğru ayarlanması ve tela yapıştıktan sonra
kullanılabilirliğin test edilmesi gerekir. Kumaşa uygunluk ve kalıbın bitmiş görüntüsünün
istenileni vermesi bakımından yeterli sayıda numune çalışılması gerekir.
Ceket kolu çalışması, diğer benzeri (gölek, bluz, t-shrt) giysi türlerinden farklıdır. Örneğin bir
gömlek kalıbı çalışmasında kol tepesine verilmesi gereken mola payı ile ceket koluna verilmesi
gereken mola payı aynı değildir. Ceket kolu kalıbı çalışılırken kolun, ceket giyildiğinde bedeni
tutuşu, kolu sarışı çok önemlidir. Bu yüzden ceket kolu kalıbı çalışma ve hesaplama bakımından
diğerlerinden farklıdır.
Pantolon kalıbının ön ve arka dönüş payının iyi ayarlanmadığı durumlarda, ön pantolonun
arkaya, arkanın öne fazlaca dönebildiği durumlar yaşanmaktadır. Ya da ağ düşüklüğü iyi
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hesaplanmadığı durumlarda ağ bölgesinde kasmalar, aşırı bolluklar gibi durumlarla
karşılaşılabilinir.
Bir diğeri ise bel kemerinin pantolon beline uyumudur. Çıtların yönü ve yeterli sayıda olması
gerekmektedir. Aksi durumda diken kişiyi (anform) kemer takımında yönleri karıştırarak kemer
takımını oldukça zora sokabilir.
Pastal planı çıkaran modelistin kesim yönlerini (yukarı, aşağı) ve hav yönlerini ayarlayamaması
durumunda renk problemleri yaşanır ve bunlar geri dönüşü oldukça güç problemlerdir.
Pantolon kemer ve cepleri kalıp üzerinde belin bitmiş ölçüsünü vermek adına önem taşır. Tam
hesaplanmamış pens miktarları, cep kenarları, kemer ayrıntıları gibi durumlarda milimetrik
farklar bile toplamda problem teşkil edecek boyuta gelebilir.
Ön fermuar ve ağ çalışması da pantolonda önemli detaylardır. Fermuar payı hesaplaması ve
pantolon fermuar yönü (erkek, kadın) dikkate alınmalıdır. Pantolon patlet çizim kalıbı burada
rol alır. Yan çıtlar kalıp esnasında kontrollerinin yapılması ve denk gelmesi zorunludur. Aksi
halde pantolon yan dikişleri yanda büzülmüş bir görünüm verir.
Öneriler
Araştırmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda aşağıdaki hususlar önerilebilir.
1. Hazır giyim üretiminde kalıp hazırlama aşamasında ölçü toleranslarının standartlarda
kullanılması, giysinin düzgün olmasını sağlayacaktır.
2. Hazır giyim sanayiinde kalıp hazırlama, giysi kalitesini, giysinin vücuda uyumunu,
müşteri kitlesinin beklentilerini karşılamada büyük rol oynamaktadır. Bu nedenle, hazır
giyim üretiminde yapılan araştırmalardan da yararlanarak kadın beden ölçüleri esas
alınarak hazırlanacak kalıplar ile üretilen giysiler, hazır giyimde üretim kalitesini
arttıracaktır.
3. Ceket kolunun beden çıtlarının kalıp çıkartılması sırasında, modelist tarafından tam
kontrolü sağlanırsa bu çıtların kayması önlenecek ve kolun dönmesi engellenecektir.
4. Ceket yakası kalıbı çıkarılırken, yakanın istenilen düşüşü vermesi için birkaç numune
dikimi yapılmalı, ondan sonra kalıbın doğruluğuna karar verilmelidir.
5. Pantolon kalıbında özellikle ağ paylarına dikkat edilmeli, ağ düşüklüğü ölçüsü dikkatli
bir şekilde hesaplanmalıdır. Böylede yaşanacak sorunların önüne geçilmesi
sağlanacaktır.
6. Pantolon kalıbı kesimi yapılırken kumaşın hav yönlerine dikkat edilmesi renk
farklılıklarını ortadan kaldıracaktır.
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Görüşme Formu 1
Görüşme Tarihi: 07.12.2021
Gözlem yapılan şehir: İstanbul
İşletme adı: Özdemir Moda Giyim Ltd Şti.
Firmanın Ürettiği Ürünler: Ceket, Pantolon, Gömlek, Elbise
Ürettiği ürünlerde kalıp çıkarırken yaşadığı sorunlar: Ceket kalıbı çıkarırken yaşanılan
problemlerin başında ceket kolunun bedene uyumu gelir. Ceket kalıbı çıkarılırken beden kol
evi ölçüsü + kol mola payı verilir. Fakat bu mola payı ceket kolunu takan kişi istenilen mola
ayarını ayarlayamadığı zaman problem teşkil eder.
Bir diğer problemse ceket kolunun beden çıtlarının kalıp çıkarımı sırasında modelist tarafından
tam kontrolü sağlanmadığında, bu çıtlar kayar ve kol dönük olur.
Olası bir diğer problem ise ceket kuplarının birbirine uyumudur. Hem kavislerin hem de çıtların
birbirini muhakkak karşılaması gerekir. Kuplar ceket giyildiğinde kavisler ve pens atılımları
doğru şekilde kalıba dökülmediğinde hem bedene oturma konusunda hemde dikim sorunları
teşkil ederek ceketin görünümünü tümüyle olumsuz etkiler.
Ceket yakası kalıbı çıkarılırken, yakanın duruşunu vermek istediğimiz şekli röver hattı üzerinde
model özelliğine göre istenilen düşüşü vermek durumundayız, Bu yüzden yakanın düşüşü
ceketin görünüm ve tarzını oldukça etkilediğinden, birkaç numune dikim aşamasından sonra
karar verilip krıtik yapılır.
Pantolon kalıbının ön ve arka dönüş payının iyi ayarlanmadığı durumlarda, ön pantolonun
arkaya arkanın öne fazlaca dönebildiği durumlar yaşanmaktadır. Ya da ağ düşüklüğü iyi
hesaplanmadığı durumlarda ağ bölgesinde kasmalar, aşırı bolluklar gibi durumlarla
karşılaşılabilinir.
Bir diğeri ise bel kemerinin pantolon beline uyumu, çıtların yönü ve yeterli sayıda oluşu
gerekmektedir. Aksi durumda diken kişiyi (anform)kemer takımında yönleri karıştırarak kemer
takımını oldukça zora sokabilir.
Pastal planı çıkaran modelistin kesim yönlerini (yukarı, aşağı)hav yönlerini ayarlayamaması
durumunda renk problemleri yaşanır ve bunlar geri dönüşü oldukça güç problemlerdir.
Görüşme Formu 2
Görüşme Tarihi: 07.12.2021
Gözlem Yapılan Şehir: İstanbul
İşletme Adı: Bislife Tekstil
Firmanın Ürettiği Ürünler: Ceket, Pantolon, Gömlek, Elbise
Ürettiği ürünlerde kalıp çıkarırken karşılaşılan problemler: Pantolon kemer ve cepler kalıp
üzerinde belin bitmiş ölçüsünü vermek adına önem taşır. Tam hesaplanmamış pens miktarları
cep kenarları, kemer ayrıntıları gibi durumlarda milimetrik kaçaklar bile toplamda problem
teşkil edecek boyuta gelebilir.
Ön fermuar ve ağ çalışması da pantolonda önemli detaylardır. Fermuar payı hesaplaması,
pantolon fermuar yönü (erkek, kadın)oluşu dikkate alınmalıdır. pantolon patlet çizim kalıbı
burada rol alır. Yan çıtlar kalıp esnasında kontrollerinin yapılması ve denk gelmesi elzemdir.
Aksi halde pantolon yan dikişleri mola alarak yanda büzülmüş bir görünüm verir.
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Ceket, gerek dikimi gerekse kalıbı bakımından tekstil sektöründe en titizlikle çalışılması
gereken giyim türevlerinin başında gelir. Ceket için seçilen kumaşın uygun olması, ceketin
formuna istenilen kalıbın kuplarla yada penslerle doğru orantıda dağıtılması, kumaşın tela
yapışacak kısımların planlama sırasında doğru ayarlanması, tela yapıştıktan sonra
kullanılabilirliğin test edilmesi gerekir. Kumaşa uygunluk bakımından kalıbın bitmiş
görüntüsünün istenileni vermesi bakımından yeterli sayıda numune çalışılması gerekir.
Ceket kolu çalışması, diğer benzeri (gölek, bluz, t-shrt) giysi türlerinden farklıdır. Örneğin bir
gömlek kalıbı çalışmasında kol tepesine verilmesi gereken mola payı ile ceket koluna verilmesi
gereken mola payı aynı değildir. Ceket kolu kalıbı çalışırken kolun ceket giyildiğinde bedeni
tutuşu, şarışı çok önemlidir. Bu yüzden ceket kolu kalıbı çalışma ve hesaplama bakımından
diğerlerinden farklıdır.
Vatka, fitil, keçe gibi malzemelerle kol evinde destekleyici bir duruş elde edilir. Kol evinin sağ
ve sol olmak üzere eşit şekilde aynı duruşun yakalanması önemlidir. Kolun öne ve ya arkaya
dönmemesi gerekir.
Görüşme Formu 3
Görüşme Tarihi: 07.12.2021
Gözlem Yapılan Şehir: İstanbul
İşletme Adı: Görkem Giyim San. Ve Tic. Aş.
Firmanın Ürettiği Ürünler: Ceket, Pantolon, Gömlek, Elbise
Firma olarak ceket kalıplarımızın baz halleri zaman içerisinde oturmuş ve sağlam arşiv oluşmuş
durumda. Fakat bu arşiv oluşurken karşılaşılan güçlükler arasında ceket kolu, ceket fleto
çalışmaları, yaka hattı belirleme, kupların yerleşimi, ön kapama payı, çift parçalı kol gibi kritik
noktalarda problemlerle karşılaşılır.
Ceketin kuplu bedene oturan bir kalıp mı ,yoksa daha basic bir ceket kalıbımı kullanılacağı
karar verilip ona göre oturmuş bir baz ana kalıp seçilir. Üzerine model uygulanır, model
uygulanırken, seçilen kumaşın modele uygunluğu ve uygun dikiş tekniklerinin seçilmesi
önemlidir.
Hatasız kalıp oluşturmak adına müşterinin ne istediğini anlamak ve bunun üzerine birkaç
numune ile müşteriye sunum yapmak gerekir. Sunumlar sırasında değiştirilmek istenen veya
beğenilmeyen yerlerin not alınıp, kalıp üzerine hassasiyetle aktarılması önemlidir.
PANTOLON KALIBI ÇALIŞILIRKEN ÇIKABİLECEK PROBLEMLER:
Pantolon kalıbı çalışılırken en çok karşılaştığımız problemler arasında anform kemer çalışması,
ön patlet ve fermuar, yan dikiş ,ağ düşüklüğü hesaplama, iç bacak gibi yerlerde sorunlarla
karşılaşılır.
Örneğin arka ağa yeterli miktarda yükseklik payı verilmediği taktirde kalıbın baseni ve
kemerini oturtmak zordur.
Pantolon kalıbı çalışılırken paça daraltılıp veya genişletilirken, eklenecek yada alınacak payın
miktarı ön ve arka paçada eşit olmalıdır. Eşit olmadığı taktirde ön paçanın arkaya, arka paçanın
öne dönmesi gibi telafisi zor sorunlarla karşılaşılabilinir.
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KENDİLİĞİNDEN YERLEŞEN BETONLARIN ÖZELİKLERİ
Prof. Dr. İlker Bekir TOPÇU
Eskişehir Osmangazi University/Civil Engineering Department
Orcid id: 0000-0002-2075-6361
Dr.Hasan BAYLAVLI
Hitit University Vocational School of Technical Sciences/Department of Construction
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ÖZET
Bu deneysel çalışmada, polipropilen lif katkılı kendiliğinden yerleşen betonların (KYB) taze ve
sertleşmiş haldeki özelikleri incelenmiştir. Karışımlarda dört (4) farklı tipteki polipropilen lifler
iki (2) farklı oranda kendiliğinden yerleşen beton karışımı içerisinde kullanılmıştır. Taze beton
deneylerinden; Yayılma, V hunisi, L kutusu, U kutusu ve J Ring deneyleri yapılmıştır. Yapılan
ön çalışmalarda, polipropilen liflerin kendiliğinden yerleşen betonların işlenebilirliğini olumsuz
etkilediği görülmüştür. Lif oranın belli bir oranı aştığında taze betonun kendiliğinden yerleşme
özelliğini kaybettiği görülmüştür. Bu durumda taze betondaki akışkanlaştırıcı katkı ihtiyacı
artmıştır. Ayrıca taze betonun, BT2 taze beton reometresi ile plastik viskozite ve kayma eşiği
değerleri incelenmiştir. Karışıma eklenen liflerin taze betonun kayma eşiği değerini arttırdığı
görülmüştür. Sertleşmiş beton deneylerinden basınç dayanımı ve 4 nokta eğilme dayanımı
deneyleri yapılmıştır. Lif katkısının betonun basınç dayanımını olumsuz etkilemiş, buna karşın
eğilme dayanımı arttırmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kendiliğinden yerleşen beton, lif, işlenebilirlik, kayma eşiği, dayanım.
ABSTRACT
In this experimental study, the fresh and hardened properties of polypropylene fiber reinforced
self-compacting concrete (SCC) were investigated. In the mixtures, four (4) different types of
polypropylene fibers were used in the self-compacting concrete mixture in two (2) different
ratios. Spread, V funnel, L box, U box and J Ring tests were performed from fresh concrete
experiments. In the preliminary studies, it has been observed that polypropylene fibers
adversely affect the workability of self-compacting concrete. It has been observed that when
the fiber ratio exceeds a certain ratio, the fresh concrete loses its self-compacting feature. In
this case, the need for plasticizer additives in fresh concrete has increased. In addition, plastic
viscosity and shear threshold values of fresh concrete were investigated with BT2 fresh concrete
rheometer. It has been observed that the fibers added to the mixture increase the shear threshold
value of the fresh concrete. Compressive strength and 4-point flexural strength tests were
carried out from the hardened concrete tests. The fiber additive adversely affected the
compressive strength of the concrete, but increased the flexural strength.
Keywords: Self compacting concrete, fiber, workability, shear threshold, strength.
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1. GİRİŞ
Beton, sürekli gelişen inşaat sektöründe en çok kullanılan yapı malzemesidir. Bu yüzden
betonun birçok özeliklerini geliştirmek ve zayıf yönlerini iyileştirmek amacıyla yeni yöntemler
geliştirilmiştir. Bu yöntemlerden birisi de beton içerisinde lif kullanılmasıdır. Çok eski
zamanlarda lifler kırılgan malzemeleri kuvvetlendirmek için kullanılmıştır. Beton içerisinde
kullanılan birçok lif çeşidi bulunmaktadır. Bunlar; çelik, cam, polipropilen ve karbon liflerdir.
Liflerin beton üzerindeki etkileri, lifin tipine, cinsine, şekline, boyutlarına ve betonu oluşturan
diğer malzemelerin özeliklerine göre değişmektedir [1-7]. Polipropilen lifler, alkali ortamlara
dayanıklı malzemelerdir. Daha çok beton ve harç kompozitlerinin güçlendirilmesinde
kullanılır. Bu lifler betonda ilk kez 1965’te Goldfein tarafından kullanılmıştır [8]. Betonda; ilk
günlerde oluşabilecek mikro çatlakların ilerlemesini engellemek veya geciktirmek, çekme
dayanımını ve tokluğunu arttırmak amacıyla cam lifleri kullanılmıştır [9-11]. Taze beton
içindeki cam lif miktarındaki artışın, betonun işlenebilirliğini azalttığı belirtilmiştir. Cam lif
katkısının betonun basınç dayanımı üzerinde olumlu etkisinin fazla olmadığı belirtilmiştir [11].
Polipropilen liflerin, betondaki rötre çatlaklarını azalttığı ve yangına karşı dayanımını da
arttırdığı da bilinmektedir [12].
İşlenebilme taze betonun en önemli özeliğidir. İşlenebilme, taze betonun akmayı başlatacak
kuvvetlere karşı gösterdiği direnç (kayma dayanımı), ve kohezyon ile ilgilidir [13-15]. Betonun
işlenebilirliğini reolojik parametreler olan, kayma gerilmesi (τo) ve plastik viskozite (η)
değerleri ile ifade etmek doğru bir yaklaşımdır. [16,17]. Akıcı bir betonun kayma eşiği ve
plastik viskozitesi az değerler alır. Kohezyonu belirleyen ise plastik viskozitedir [18]. Statik bir
deney olan çökme deneyi ile betonun işlenebilirliği tam anlamıyla belirlenemez. Çökme
işlenebilirliğin bileşenlerinden olan, betonun akma gerilmesi ile ilişkilidir. Betonun
işlenebilirliği için ayrıca plastik viskozite gereklidir [19]. Yapılan çalışmalarda; viskozitenin
çökme deneyi ile ilişkili olmadığı, çökme ile kayma eşiği değerleri ilişkisinin iyi olduğu
belirtilmiştir [20-22]. Fiber katkının, 350 dozlu betonda kayma eşiğini azaltmasına karşılık,
plastik viskozite değerinin agrega tipine göre farklılık gösterdiğini, 400 dozlu betonda ise,
agrega tipinden bağımsız olarak kayma eşiği ve plastik viskozite değerini arttırdığını, basınç
dayanımının kontrol betonuna göre arttığı belirtilmiştir [3].
Yeterli işlenebilmeye sahip olmayan beton, yeterli dayanım ve dayanıklılık gösteremez.
Betonun yerleştirilmesi esnasında homojenliğin sağlanması büyük önem taşımaktadır. Beton
dökümlerinde istenen işlenebilirlik, inşaatın tipine, seçilen yerleştirme ve sıkıştırma
yöntemlerine, kalıbın karmaşık şekline ve donatının sıklık derecesini etkileyen yapısal tasarım
detaylarına bağlıdır. Bu problemlerin giderilmesi amacıyla, Kendiliğinden Yerleşen Betonlar
(KYB) kullanılmaktadır [23-27]. Bu çalışma da polipropilen lif katkılı KYB’ın taze ve
sertleşmiş haldeki özelikleri incelenmiştir. Özellikle KYB’nun lif katkısı ile taze haldeki KYB
özeliklerini nasıl etkilediği araştırılmıştır. Ayrıca taze haldeki KYB’nun lif katkısı ile kayma
eşiği değerlerinin nasıl etkilendiği araştırılmıştır.
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2. DENEYSEL ÇALIŞMA
Bu çalışmada öncelikle polipropilen lif katkısız kontrol (K) KYB beton numuneleri üretilmiştir.
Kontrol karışımındaki akışkanlaştırıcı katkı %1,2 oranındadır. Kontrol beton karışımları
içerisine 4 farklı tipte ve 3 farklı oranda polipropilen lifler katılmıştır. Polipropilen lifler
karışıma, 1,3, 1,5 ve 1,7 kg/m3 oranında katılmıştır. İstenilen işlenebilirliği sağlamak için lifli
karışımlarda sırasıyla, %1,4, %1,6 ve %1,8 oranında akışkanlaştırıcı katkı kullanılmıştır.
2.1 Kullanılan Malzemeler
2.1.1 Polipropilen Lif
Deneysel çalışmada, PF1, PF2, PF3 ve PF4olmak üzere 4 çeşit polipropilen lif (PL)
kullanılmıştır (Şekil 1). Polipropilen liflerin teknik özelikleri Çizelge 1’de verilmiştir.

Şekil 1. Polipropilen Lifler
Çizelge 1. Polipropilen Liflerin Teknik Özelikleri
Çekme
Özgül
Ergime
Lif
Dayanımı
Ağırlık
Noktası (˚C)
(MPa)
(gr/cm3)

Elastiklik
Modülü
(MPa)

Uzunluk
(mm)

PF1

450-700

0,91

162

3000-3500

19

PF2

550-750

0,91

160-170

-

54

PF3

520

1.0

253

4100

29

PF4

600-650

0,92

320

9500

51

2.1.2 Agrega, Su ve Kimyasal Katkı
Beton karışımında agrega olarak 0-4 mm kum, 4-8 mm, 8-16 mm boyutlarında kırma taş
kullanılmıştır. Agregalar karışım içine doygun yüzey kuru durumda kullanılmıştır. Karışım
suyu olarak içme suyu kullanılmıştır. Deneysel çalışmada, süperakışkanlaştırıcı kimyasal katkı
(SAK) kullanılmıştır. Terlemeyi ve segregasyonu azaltması amacıyla viskozite arttırıcı katkı
(VAK) kullanılmıştır. Viskozite arttırıcı katkı tüm karışımlarda %1 oranındadır.
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2.1.3 Çimento ve Uçucu Kül
Deneysel çalışmaların hepsinde, TS EN 197-1 standartlarına uygun CEM I/42.5 R tipi çimento
kullanılmıştır. KYB’da; pasta miktarını arttırmak önemlidir. Çünkü pasta agregaları taşımak
için bir araçtır. Bu yüzden; pasta miktarını arttırmak amacıyla Uçucu Kül (UK) kullanılmıştır
Özellikle deneme karışımlarında, karışıma lif eklendiğinde işlenebilirlik azaldığından uçucu
külün taze betonun işlenebilirliğine olumlu etkisi olmuştur. Deneylerde kullanılan çimento ve
uçucu külün kimyasal ve fiziksel özelikleri Çizelge 2’de verilmiştir.
Çizelge 2. Çimento ve Uçucu Külün Kimyasal ve Fiziksel Özelikleri
Kimyasal
Özellikler (%)

Fiziksel ve Mekanik
Özelikler

Çimento

UK

Çimento

SiO2

21.01

55-58

Özgül Ağırlık

3.07

Al2O3

4.51

23-25

Özgül Yüzey (cm2/gr)

3.634

Fe2O3

3.27

6-8

Hacim Sabitliği (mm)

1

CaO

63.19

10-12

Priz süresi başlangıcı (dk)

130

MgO

1.27

3.86

Priz süresi bitişi (dk)

185

Na2O

0.31

0.5-0.8

2 Günlük Dayanım (MPa)

28.9

K2O

0.42

1.4-1.8

7 Günlük Dayanım (MPa)

45.0

SO3

2.77

0.3-0.6

28 Günlük Dayanım (MPa)

53.6

Çözünmeyen
Kalıntı

0.35

-

45 µm elek kalıntısı (%)

2.6

Kızdırma Kaybı

2.97

-

90 µm elek kalıntısı (%)

0.2

2.2 Karışım Oranları ve Numune Kodları
Tüm karışımlardaki S/(Ç+UK) (su-bağlayıcı oranı) 0.42’dir. Lifli karışımlarda, eklenen lif
miktarı kadar iri agrega miktarı azaltılmıştır. Böylelikle tüm karışımların birim ağırlıklarının
eşit olması sağlanmıştır. Numune kodlamaları şu şekildedir. PF1(3); 1,3 kg/m3 PF1 lif katkılı
betonu, PF2(5); 1,5 kg/m3 PF2 lif katkılı betonu, PF3(1,7); 1,3 kg/m3 PF3 lif katkılı betonu
ifade eder. Karışım oranları Çizelge 3’te verilmiştir.
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Çizelge 3. Malzemelerin Karışım Oranları
Karışımlar
Bileşenler

KYB

PF1, PF2, PF3, PF4
(1,3)
(1,5)
(1,7)

Çimento

(kg/m3)

350

350

350

350

UK

(kg/m3)

150

150

150

150

Su

(kg/m3)

210

210

210

210

Kum (0-4mm)

(kg/m3)

800

800

800

800

Kırmataş (4-8mm)

(kg/m3)

340

337

335

333

Kırmataş (8-16mm)

(kg/m3)

520

520

520

520

PL

(g/m3)

-

1300

1500

1700

SAK

(%)

1.2

1.4

1.6

1.8

VAK

(%)

1

1

1

1

2.3 Taze Beton Deneyleri
Doldurma, Ayrışmaya Karşı Direnç ve Geçiş Yeteneğine sahip beton, KYB’dur. Doldurma
yeteneği; KYB’nun kendi ağırlığıyla kalıba vibrasyona gerek duyulmadan boşluksuz
yerleşebilmesidir. Ayrışmaya karşı direnç yeteneği ise; terleme, çimento hamuru ile agreganın
ayrışması, blokaj ve hava boşluğu dağılımındaki düzensizlik gibi özeliklerin olmamasıdır.
Geçiş yeteneği ise; sık donatılar arasından ayrışma olmadan geçebilmesidir [14,15]. Çizelge
4’te EFNARC’a göre KYB’nun taze haldeki özelliklerini belirlemede uygulanan deney
yöntemleri ve bunlar için kabul edilen sınır değerler verilmiştir.
Çizelge 4. KYB’nun İşlenebilirliğini Belirleyen Deney Yöntemleri [14].
Deney Yöntemi

Ölçülecek Özelik

Birim

Sınır Değerler
Minimum

Maksimum

Yayılma Çapı

Doldurma Yeteneği

mm

650

800

T50 Yayılma Süresi

Doldurma Yeteneği

sn

2

5

V Hunisi

Geçiş Yeteneği

sn

6

12

V Hunisi (5 dakika)

Segregasyon Direnci

sn

0

3

U Kutusu

Geçiş Yeteneği

(h2-h1) mm

0

300

L Kutusu

Geçiş Yeteneği

(h2/h1) mm

0.8

1
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J Halkası

Geçiş Yeteneği

mm

0

10

2.3.1 Çökme Yayılma ve T50 Deneyi
Bu deney taze KYB’nun deformasyon hızının gözlenmesini ve numunenin kendi ağırlığı ile
yayılarak oluşturacağı çapın ölçülmesini kapsar. Deney aparatı olarak çökme (slump) hunisi ve
100x100 cm boyutlarında bir tabla kullanılır. Kendiliğinden yerleşen taze betonlarda ters slump
deneyi yapılır. Yayılma tablası üzerine ters bir şekilde konulan slump hunisinin etrafında 50
cm çapında bir daire çizilir. İçerisine, beton şişleme yapılmadan dondurulduktan sonra, slump
hunisi yukarıya çekilerek betonun herhangi bir sarsma yapmadan kendi ağırlığı ile yayılması
beklenir. Betonun 50 cm çapındaki daireye ulaşma süresi kaydedilir. En son yayılma çapları iki
farklı noktadan ölçülür [14,16,17] (Şekil 2).
2.3.2 V Hunisi deneyi
Huninin iç kısmı nemlendirilir. Taze haldeki KYB, hiçbir sıkıştırma ve vibrasyon
uygulanmadan doldurulduktan sonra, kendi ağırlığı ile sıkışması için 10 sn beklenir. Huninin
altındaki sürgülü kapak açılır ve huni içindeki tüm betonun alttaki kovayı doldurma süresi
kaydedilir. Bitiş süresi huniye üstten bakıldığında, alttan ışık geçmeye başladığı andır. Aynı
beton numunesi 5 dakika bekletildikten sonra huninin içi temizlenmeden deney tekrarlanır. İki
deney arasındaki fark segregasyon direnci hakkında bilgi verir [14,16,17] (Şekil 2).

Şekil 2. Çökme Yayılma ve V Hunisi Deneyi [14,16,17]
2.3.3 U Kutusu Deneyi
Deneyde, U şeklinde, alt ortasında sürgülü bir kapak olan ve aynı zamanda engel teşkil edecek
demir çubuklar bulunan bir kutu kullanılır. Taze haldeki KYB herhangi bir sıkıştırma
uygulanmadan doldurulduktan sonra, beton 1 dakika dinlendirilir. Bölmeler arasındaki sürgülü
kapak çekilerek betonun diğer bölüme doğru dolarak yükselmesi beklenir. Her iki bölmedeki
beton yüksekliklerinin farkı ölçülür. İki bölme arasında yükseklik farkının en fazla 30 cm
olması istenir. Deney süresi 5 dakikayı geçmemelidir. İki bölme arasındaki donatı çapları ve
açıklıkları projeye uygun seçilebilir [14,16,17] (Şekil 3).
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2.3.4 L Kutusu Deneyi
Kutunun alt ortasında sürgülü bir kapak ve aynı zamanda engel teşkil edecek demir çubuklar
bulunmaktadır. Demir çubuklar 12 mm çapında ve 3 adettir. Sürgülü kapak çekilerek betonun
diğer bölüme 20 ve 40 cm ilerlemesinin süreleri ölçülür. Aynı zamanda kutunun her iki
tarafındaki seviye farkı tespit edilir. Yükseklik farkları oranlanır. Bu değer “bloklanma oranı”
olarak adlandırılır. Minimum 0.8 kabul edilir [14,16,17] (Şekil 3,4).

Şekil 3. U – L Kutusu Deneyi [15,17,18]

Şekil 4. L Kutusu Deney Aleti Detayı [14,16,17]
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2.3.5 Reometre Deneyi
Reometre deney cihazı, taze betonun yerleştirildiği bir ölçme kabı ve ölçme cihazından
oluşmaktadır. Taze haldeki beton önce ölçme kabı içerisine yerleştirilir. Ölçme cihazı çevirme
kolu ile bir kez daire şeklinde taze beton içerisinde yavaşça döndürülür. Tam bir daire şeklinde
yol aldığında, cihaz sinyal sesi ile haber verir ve deney tamamlanır (Şekil 2.2).

η=tan α
α
τo

Kayma Hızı

Şekil 2.2 BT2 Reometre Cihazı ve Bingham Modeli
Taze beton Bingham kütlesi gibi davranır. Bingham modeline uygun iki reolojik parametre;
kayma gerilmesi (τo) ve plastik viskozite (η) değerleri aynı anda ölçülmektedir. Bu nedenle akış
eğrisi doğru şeklindedir ve eğri regresyon hesaplaması ile elde edilir. Doğru denklemi; y=ax+b
şeklindedir. Denklemdeki (a) değeri; plastik viskoziteyi, (b) değeri ise kayma gerilmesini
vermektedir. Her lifli karışım için plastik viskozite ve kayma eşiği değerleri bulunmuştur.
2.3.6 Taze ve Sertleşmiş Beton Deney Sonuçları
Taze beton deney sonuçları Çizelge 5’te verilmiştir. Aynı zamanda tüm karışımların 28 günlük
basınç dayanımları ve 3 nokta eğme deneyi ile eğilme dayanımları bulunmuştur. Basınç
dayanım değerleri 15 cm’lik küp numunelere, eğilme dayanımı değerleri ise, 15x15x55 cm kiriş
numunelerine aittir.
Çizelge 5. Taze ve Sertleşmiş Beton Deney Sonuçları
Karışımlar
Deney
Yayılma Çapı (mm)
V Hunisi (sn)
U Kutusu (mm)
L Kutusu (h2/h1)
Basınç Dayanımı, (MPa)
Eğilme Dayanımı (MPa)
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KYB
760
4.5
60
0.98
54.6
4.4

(3)
730
6.1
90
0.96
55.2
5.3

502

PF1
(5)
700
8.2
110
0.90
55.8
5.7

(7)
660
12.3
200
0.86
50.1
4.9

(3)
750
5.8
80
1.0
58.6
5.4

PF2
(5)
710
7.3
130
0.92
60.1
6.1

(7)
680
10.7
180
0.82
51.5
5.2
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Deney

KYB

Yayılma Çapı (mm)
V Hunisi (sn)
U Kutusu (mm)
L Kutusu (h2/h1)
Basınç Dayanımı, (MPa)
Eğilme Dayanımı (MPa)

760
4.5
60
0.98
54.6
4.4

(3)
740
7.5
110
0.81
54.0
5.8

PF3
(5)
720
11.4
190
0.76
52.5
6.3

(7)
710
13.9
250
0.64
48.2
6.0

(3)
750
8.6
160
0.72
54.5
5.5

PF4
(5)
730
10.9
260
0.60
53.2
5.9

(7)
700
14.8
340
0.51
46.1
4.9

2.4 Taze ve Sertleşmiş Beton Deney Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Yayılma çapı değeri 660-760 mm aralığında ölçülmüştür. Lifli karışımlardan, en az yayılma
çapı PF1(7) karışımındadır. En yüksek yayılma çapı ise PF2(3) ve PF4(3) karışımındadır.
Polipropilen lifler KYB’nun yayılma çapı değerini %1,32 ile %13,15 aralığında azaltmıştır.
Yayılma çapındaki değişim Şekil 5’te görülmektedir. V hunisi akış süresi 4,5-14,8 sn aralığında
değişmektedir. Lifli karışımlardan en az akış süresi PF2(3) karışımında, en yüksek akış süresi
ise, PF4(7) karışımındadır. Polipropilen lifler KYB’nun V hunisi akış süresini %28,8 ile %228
arttırmıştır. V hunisi akış süreleri değişimi Şekil 6’da görülmektedir.
780

Yayılma Çapı (mm)

760

760

760
750
740
730

740

730
720
710
700

720
700
PF1

PF2

PF3

710
700

PF4

680

680

660

660

640
K

3
5
3
Lif Oranı (kg/m )

7

Şekil 5. Yayılma çapındaki değişim
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16
14,8
13,9

Akış Süresi (sn)

14

12

PF1

PF2

PF3

PF4

10,7

10,9

10
8,6
7,5

8
6

12,3

11,4

4,5

6,1
5,8

4,5

4

8,2
7,3

2
K

3
5
3
Lif Oranı (kg/m )

7

Şekil 6. V hunisi akış süresindeki değişim
U kutusu yükseklik farkı değerleri 60-340 mm aralığında ölçülmüştür. Lifli karışımlarda en az
yükseklik farkı değeri PF2(3) karışımında, en yüksek yükseklik farkı değeri PF4(7)
karışımındadır. Polipropilen lifler yükseklik farkı değerini %33,3 ile %466 arttırmıştır.
Polipropilen lif miktarı 1300 g/m3’ü geçtiğinde, engeller arasında tıkanma meydana gelmiştir.
U kutusunun diğer bölümlerine çimento şerbeti ve ince malzeme geçişi olmuştur. U kutusu
yükseklik farkı iki bölme arasında en fazla 300 mm olması gerekirken, PF4(7) karışımında bu
sınır değer aşılmıştır. Diğer karışımlarda sınır değer altında kalsa bile özellikle poliproilen lif
miktarı 1300 g/m3’ü geçtiğinde, KYB özeliği gösteriyor denilemez (Şekil 7).
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Şekil 7. U kutusu deneyi yükseklik farkı değişimi
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L kutusu deneyi sonucunda, yükseklik oranları 0,98-0,51 aralığındadır. KYB sınır değerlerine
göre 0,8-1 aralığında olması gerekmektedir. Bu durumda PF3(5), PF3(7) ve tüm PF4
karışımlarında sınır değerlerin dışındadır. L kutusu deneyinde de lif miktarı 1300 g/m3’ü
geçtiğinde, engeller önünde tıkanmalar ve iri agrega bloklanmaları görülmüştür. L kutusu
yükseklik oranlarındaki değişim Şekil 8’de verilmektedir.
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Şekil 8. L kutusu deneyi yüksek oranlarındaki değişim
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Şekil 9. Lifli karışımların kayma eşiği değerleri

Karışımlara lif ilave edilmesi taze betonun kayma eşiği değerini arttırmıştır. Karışımdaki lif
miktarı arttıkça kayma eşiği değeri de artmıştır. Taze betonun işlenebilirliği azalmıştır.
Özellikle yapısal olarak sert ve nervürlü olan liflerin kayma eşiği değerleri çok yüksek
çıkmıştır. Yapısal olarak daha yumuşak olan PF1 lifli karışımların kayma eşiği değerleri diğer
lifli karışımlara göre daha az değerler almıştır (Şekil 9). KYB’nun taze beton özelikleri ile
kayma eşiği değerleri arasında benzerlik görülmektedir.
Sertleşmiş beton deneyleri sonucunda, numunelerin 28 günlük basınç dayanımı değerleri 54.660,1 MPa aralığında değişmektedir. En yüksek basınç dayanımı değeri PF2(5) karışımında
görülmüştür. En az basınç dayanımı ise, PF4(7) karışımındadır. Basınç dayanımı değeri, PF1
ve PF2 karışımlarında lif oranı 1500 g/m3değerine kadar artış göstermiştir. PF3 ve PF4 tüm lif
oranlarında, basınç dayanımında azalma görülmüştür. Basınç artışı en yüksek %9,15 ile PF2(5)
karışımındadır. Basınç azalması ise, %15,6 ile PF4(7) karışımındadır. Basınç dayanımlarındaki
değişim Şekil 10’da verilmektedir.
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Şekil 10. Basınç dayanımlarındaki değişim
Eğilme dayanımı değerleri, 4,4-6,3 MPa aralığında değişmektedir. En yüksek eğilme dayanımı
değeri PF3(5) karışımında, en az eğilme dayanımı değeri PF1(7) ve PF4(7) karışımındadır. Tüm
karışımların 1300 g/m3 ve 1500 g/m3 lif oranlarında eğilme dayanımı değerleri artış
göstermiştir. 1700 g/m3 lif oranında ise azalma görülmüştür. Bu azalma değeri kontrol
KYB’nun eğilme dayanımından büyüktür. Polipropilen lifler eğilme dayanımı değerini %11,36
ile %43,18 arttırmıştır. Eğilme dayanımındaki değişimler Şekil 11’de verilmektedir.
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Şekil 11. Eğilme dayanımındaki değişim
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3. Sonuçlar ve Öneriler
Polipropilen liflerin KYB’nun işlenebilirliğini azalttığı görülmüştür. Akışkanlaştırıcı miktarı
arttırılsa da, polipropilen lif miktarı 300 g/m3’ten fazla kullanıldığında, KYB taze beton sınır
değerleri arasında kalmasına rağmen iyi bir işlenebilirlik özeliği göstermemektedir. Özellikle
polipropilen lifler KYB’nun geçiş yeteneğini engellemektedir. Bu durum lif boyutlarından ve
liflerin sertliğinden kaynaklanmaktadır. Çünkü lifler agregaların önünde set oluşturarak onların
hareketini engellemektedir. Bu durum taze haldeki KYB’nun kayma eşiği değerini de
arttırmıştır. Özellikle nervürlü ve yapısal olarak sert olan lifler kayma eşiğinin artmasına neden
olmuştur. Lif boyutları biraz daha azaltılarak, liflerin harç fazında daha kolay taşınması
sağlanabilir. Lif oranı arttıkça bloklanma da artmıştır. Basınç dayanımında çok büyük bir
farklılık görülmemiştir. Lif oranı 1500 g/m3’ü aştığında basınç dayanımında azalma meydana
gelmiştir. Eğilme dayanımını arttırmıştır. Lif oranı 1500 g/m3’ü aştığında eğilme dayanımında
da azalma meydana gelmiştir. Fakat kontrol KYB’a göre eğilme dayanımı artmıştır.
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ABSTRACT
Dataset splitting is a practice considered indispensable and highly necessary to eliminate or
reduce bias to training data in Machine Learning Models. This process is always done by data
scientists and data analysts to prevent the machine learning algorithms from resulted into an
overfitting type which could perform poorly on the actual test data. By and large, data
scientists and analysts split the datasets into multiple, discrete subsets on which they train
different parameters. This study puts into consideration the significant impact of varying
dataset into series of train sets and test sets in order to determine the parameters of machine
learning models to best fit the training data. The paper also suggests – from literatures and
personal practical experiences – a good strategy to split datasets to training and testing sets. In
this study, OlevelResultdataset was used with 304 instances (Observations) and 7 attributes.
The researcher use 50:50, 60:40, 70:30, 80:20, and 90:10 train – test ratios for the splits. The
results from findings show that splitting datasets into train and test sets would make training
dataset which is for the model to learn an effective mapping of inputs that would produce
good and effective outputs; at the same time the test set would be effectively evaluated the
model performance. The results also show that the splitting should be based on number (n) of
dataset needed to use for the algorithm. In conclusion, splitting of dataset is very crucial and
gives data scientists and analysts the best possible representation of the dataset and hence,
split is expected to produce a testing dataset that is best for evaluating the performance of a
model fitted on the training dataset.
Keywords: Dataset split, Machine Learning, Models and Algorithms, Data Scientists and
Analysts

Introduction
The purpose of splitting data into different categories is to avoid over-fitting. To Kumar,
(2021) dividing dataset into three parts to avoid over-fitting and model selection bias. He
further suggested that training set should be the largest, where cross-validation set or
development set and testing set can share the same percentages. It was observed that at times
researchers omitted test set and divided the dataset into just two parts usually called the
development set the test set. In doing this, we try to build a model upon training set followed
by trying to optimize hyper-parameters on the development test as much as ready; we try and
evaluate the training set. As also suggested by Kumar (2021), if the size of dataset is between
100 and 1,000,000 we can split the dataset into the ratios of 60:20:20 which means 60% to

www.artuklukongresi.org

510

Mardin, TURKEY

7th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

training set, 20% to the development set and 20% to the testing set but if the dataset is greater
than 1 million datasets then we can split the dataset into the ratios 98:1:1 or 99:0.5:0.5. Joseph
and Vakayil, (2021) opined that the training set can be divided into multiple sets and the
model can then be trained using cross-validation. The method of splitting dataset into training
and testing dataset is not an easy task, so it should be done by applying the method repeatedly
on the training set.
Data splitting or train-test split is the portioning of data into subsets for model training and
evaluation separately (Weng, 2021). The dataset of 30,805 could be split into 80% of training
and 20% of validation set. The dataset can be divided into two parts, with different ratios
such as 10:90, 20:80, 30:70, 40:60, 50:50, 60:40, 70:30, 80:20, and 90:10 train/test split in
which the training dataset is used to construct the model whereas, the testing dataset is used to
assess the model’s predictive capability (Nguyen, et al., 2021). Splitting dataset into series of
categories seemed easy but needs a careful procedure taken by researchers because the size of
the datasets and the train/test split ratios can greatly affect the outcome of the models and as
well as the classification performance itself. Hence, data splitting is commonly used in
machine learning to split data into a train, test, or validation set. This splitting approach makes
the researcher to find the model hyper-parater and also estimate the generalization
performance. (Birba, 2020)

Figure 1: Different Dataset Splits Diagrams
Related Literatures
The major reason for splitting datasets into different sets was highlighted by Raykar & Saha,
(2015) as to avoid the bias due to the repeated use of the existing validation or the test set , A
common data mining task is to build a good predictive model which generalizes well on
future unseen data, which is based annotated data collected so far the goal for a machine
learning practitioner is to search for the best predictive model (known as supervised learning)
and at the same time have a reasonably good estimate of the performance (or risk) of the
model on future unseen data. It is well known that the performance of the model on the data
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used to learn the model (training set) is an overly optimistic estimate of the performance on
unseen data. It was put by Ratheesh, (2006) that classification algorithms are the among the
widely used data mining techniques for prediction. A traditional approach to the prescription
for building good predictive models is by splitting the data into three parts: training set (for
model fitting), validation set (for model selection), and test set (for final model assessment).
Predictive models can potentially evolve over time as data scientists or analysts improve their
performances either by acquiring new data or improving the existing models (Raykar & Saha,
2015). Classification algorithms build models which are represented in the form of rules,
decision trees, or mathematical formulas. The testing data set is used on the model to
determine its accuracy through the error rate. The error rate is the ratio of the correctly
predicted samples to the total number of samples in the testing data set. If the error rate of the
model is acceptable, the model can be used to classify future data records; otherwise, the
classification model is rebuilt until an adequate accuracy rate is achieved (Ratheesh, 2006).
Vrigazova, (2021) conducted a research using different train/test split proportions with the
resampling of methods such as the bootstrap, the leave-one-out cross-validation, the tenfold
cross-validation, and the random repeated train/test split to test their performance on several
classification methods. Among the classification methods used were the logistic regression,
the decision tree, and the k-nearest neighbours. The results gave suggested that using a
different structure of the test set like 50/50,60/40, 70/30, 80/20 could further optimize the
performance of the splits. In the study, 10-fold cross validation of split 70/30 was
recommended after implemented different splits with the dataset
Velliangiri et. al., (2019) in their study on long computational time to generate the results of
splitting using different ratios, they observed that slow computation do occur due to many
reasons, the major and third reason gave was the presence of too many independent variables.
In order to avoid the problem and reduce computational time in classification, suggested
solutions include: improving the versions of existing computationally exhaustive methods for
classification (Maldonado et. al., 2014), standardization of independent variables to unify the
input variables (James et. al., 2013), and variable selection. They were of assurance that these
approaches could be used to reduce the time for splitting the dataset into training and test set
to evaluate the performance of the classification model. Evidences from scholars suggested
that computing time in machine learning algorithms for classification could also depend on
the re-sampling method used for splitting the data into training and test set (James et. al.,
2013).
Raykar & Saha, (2015) discussed problems facing breaking datasets into different sets. In
their study they proposed workflows to manage the allocation of newly acquired data into
different sets in such dynamic model building and updating scenarios. In particular, they
proposed three different workflows (parallel dump, serial waterfall, and hybrid) for allocating
new data into the existing training, validation, and test splits. Two questions were put across
on this issue of splitting: First is “Should we dump all this data into the training split to
improve the model performance?” and the second one is “should we dump this into the test
split so that we have a better estimate of the model performance?”
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In machine learning, one of the main requirements is to build computational models with a
high ability to generalize well the extracted knowledge. Reitermanova, (2010) suggested that
various classical statistical sampling techniques could be employed to split the data. These
sampling methods could be divided into the following categories based on their principles,
goals and algorithmic and computational complexity: Simple random sampling (SRS), Trialand-error methods, Systematic sampling, Convenience sampling, CADEX, DUPLEX,
Stratified sampling.
Methods and Materials
304 instances
(Observations) and 7 attributes. The researcher use 50:50, 60:40, 70:30, 80:20, and 90:10 train
– test ratios for the splits. Multilayer Percceptron (Artificial Neural Network) classifier, J48
Pruned Tree (Decision Tree) Classifier, and Group Method of Data Handling (GMDH Shell) Classifier were
used for the study
OlevelResultdataset was used to implement the different split ratios. The dataset comprised

Analysis and Results
Table 1: Multilayer Perceptron (ANN) Classifier Results
50:50 split

60:40 split

70:30 split

80:20 split

90:10 split

155.6966

122.5308

87.761

61.21

34.8806

Classified 5.8089

11.022

17.526

9.1965

0

Kappa statistic

0.9454

0.8744

0.7492

0.8011

1.000

Accuracy

96.4033%

91.7471%

83.354%

86.938%

100%

Precision

0.966

0.922

0.874

0.898

1.000

Recall

0.964

0.917

0.834

0.869

1.000

F-Measure

0.964

0.917

0.833

0.871

1.000

Mean absolute error

0.0358

0.0606

0.123

0.0868

0.0533

Root mean squared error

0.1304

0.2029

0.3209

0.2157

0.1301

Relative absolute error

7.9482%

13.4094%

27.2203%

19.3479%

11.9426%

Root relative squared error

27.0888%

42.1102%

66.661%

45.2553%

27.4698%

Correctly Classified Instances
Incorrectly
Instances

Table 1 shows different split ratios which includes 50/50, 60/40, 70/30, 80/20, and 90/10
respectively across the number of instances or observations that were correctly classified by
the Multilayer perceptron (ANN) classifier, the number of instances or observations that were
not correctly classified, the Kappa statistic, Accuracy, precision, Recall, F-measure, MAE,
RMAE, RAE, and RRSE. From the findings, it shows that 90/10 split ratio has the highest
accuracy performance with 100%, next is 50/50 split ratio with 96%, follow by 60/40 split
ratio with 92%, then 80/20split ratio of 87%, while 70/30 ratio has the least of 83%. The
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figure 1 complement the findings by revealing the widen gap between correctly classified
instances and incorrectly classified instances

180
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60
40

20
0
50:50 split

60:40 split

70:30 split

Correctly Classified Instances

80:20 split

90:10 split

Incorrectly Classified Instances

Figure 1: Showing plot of correctly and incorrectly classified instances using Multilayer Perceptron (ANN)
Classifier

Table 2: J48 Pruned Tree (Decision Tree) Classifier Results
50:50 split

60:40 split

70:30 split

80:20 split

90:10 split

Correctly
Instances

Classified 161.5055

133.5529

105.2871

70.4065

34.8806

Incorrectly
Instances

Classified 0

0

0

0

0

Kappa statistic

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Accuracy

100%

100%

100%

100%

100%

Precision

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Recall

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

F-Measure

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Mean absolute error

0

0

0

0

0

Root mean squared error

0

0

0

0

0

Relative absolute error

0

0

0

0

0

Root relative squared error

0

0

0

0

0

Table 2 also shows different split ratios which includes 50/50, 60/40, 70/30, 80/20, and 90/10
respectively across the number of instances or observations that were correctly classified by
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the J48 pruned Tree (Decision Tree) classifier, the number of instances or observations that
were not correctly classified, the Kappa statistic, Accuracy, precision, Recall, F-measure,
MAE, RMAE, RAE, and RRSE. From the findings, it shows that all split ratios had high
accuracy performance with 100%,. The figure 2 complement the findings by revealing the
widen gap between correctly classified instances and incorrectly classified instances for the
classifier (J48 Pruned Tree).
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Figure 2: Showing plot of correctly and incorrectly classified instances using J48 Pruned Tree (Decision Tree)
Classifier
Table 3: Group Method of Data Handling (GMDH Shell) Classifier Results
50:50 split

60:40 split

70:30 split

80:20 split

90:10 split

Correctly
Instances

Classified 152

118

91

59

30

Incorrectly
Instances

Classified 2

4

0

2

0

X-Measure

0.975

0.939

1.000

0.939

1.000

Accuracy

98.7%

96%

100%

96%

100%

Precision

0.987

0.974

1.000

0.962

1.000

Recall

0.987

0.900

1.000

0.971

1.000

F-Measure

0.987

o.967

1.000

0.967

1.000

Root mean squared error

0.114

0.178

0

0.178

0

Table 3 as well shows different split ratios which includes 50/50, 60/40, 70/30, 80/20, and
90/10 respectively across the number of instances or observations that were correctly
classified by the Group Method of Data Handling (GMDH shell) classification approach, the
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number of instances or observations that were not correctly classified, the x-Measure,
Accuracy, precision, Recall, F-measure, and RMSE. From the findings, it shows that 70/30 as
well as 90/10 split ratios had the highest accuracy performance with 100%, next is 50/50 split
ratio with 99%, while 60/40 split ratio and 80/20 split ratio had 96%. The figure 3 explains
additional information by revealing the widen gap between correctly classified instances and
incorrectly classified instances for the classifier (GMDH)

160
140
120
100
80
60
40
20
0
50:50 split

60:40 split

70:30 split

Correctly Classified Instances

80:20 split

90:10 split

Incorrectly Classified Instances

Figure 3: Showing plot of correctly and incorrectly classified instances using Group Method of Data Handling
(GMDH) Classification Aproach

Discussion
This study compares the varying of dataset splitting ratios in order to determine the best split
ratio best fit to improve the prediction accuracy of machine learning algorithms. The findings
make researchers to realize the essence of varying dataset splitting into different ratios. One of
the major reasons is to avoid over-fitting and model selection bias (Kumar, 2021), to optimize
hyper-parameters on the development test, to assess the model’s predictive capability
(Nguyen, et al., 2021), and to estimate the generalization performance (Birba, 2020). The
findings of this study also revealed that dataset splitting ratios should be determined by the
size of the dataset; this implies that the size of dataset between 100 and 1,000,000 can be
splitted into the ratios of 60:20:20 which means 60 to training set, 20 to the development set
and 20% to the testing set or 60% to training set and 40% to testing set but if the dataset is
greater than 1 million datasets then it can be splitted into the ratios 98:1:1 or 99:0.5:0.5.
Joseph and Vakayil, (2021) opined that the training set can be divided into multiple sets.
Likewise, The dataset of 30,805 could be split into 80% of training and 20% of
validation/testing set. The dataset can be divided into two parts, with different ratios such as
10:90, 20:80, 30:70, 40:60, 50:50, 60:40, 70:30, 80:20, and 90:10 train/test split in which the
training dataset is used to construct the model whereas, the testing dataset is used to assess the
model’s predictive capability (Nguyen, et al., 2021). So, in support of the previous studies:
50/50, 60/40, 70/30, 80/20 and 90/10 splits were used in this study. For clarification, the split
ratio selection should always be based on the size of the datasets. Though, most scholars
suggested 70/30 (70% for training set and 30% for testing set) for a small number of the size
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between 100 and 1000000 while any dataset above this should use 90/10 or a bit above like
95/5, 98/2, and 99/1 ratios. It must be noted that varying the splits will help the data scientists
and analysts to eventually decide which of the ratios bet fit the size of the datasets and best
produce the highest or high accuracy. In this study of 7 attributes and 304 instances or
observations, the researcher can conclude that the use of 90/10 gave the best accurate
percentage in the three classification approached used, followed this is the 70/30 split ratio
because it gave good prediction accuracy at J48 tree classifier and GMDH shell classification.
Checking the error rate of the classifiers, all the classifiers showed an acceptable error rate for
the study because If the error rate of the model is acceptable, the model can be used to classify
future data records; otherwise, the classification model is rebuilt until an adequate accuracy
rate is achieved (Ratheesh, 2006). The results showed that the error range for Multilayer
Perceptron is from 0.03 to 0.10, for J48 Pruned Tree is 0, while for GMDH is from 0 to 0.2.
Conclusion
In this article, different split ratios to implement train/test datasets were discussed. It was
emphatically put that the size of datasets would be the determinant of split ratios that best fit
the datasets so as to improve the model performance. The error rates are also great metrics to
be used to access the accuracy of a given dataset. It is therefore recommended that: care must
be taken in the splitting of datasets into ratios because its becoming boring when repeating the
actions severally. The researchers should always devote ample time for the processing, and
finally, using different classifiers for different splits should be encouraged. To sum it up,
further research should be channeled towards investigating larger size of dataset. The
experiments (carried in this study only based on the use of three classifiers) may also include
more classifiers apart from the ones being used and can be repeated to take care of multiple
split ratios.
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ÖZET
Dünyamız fosil yakıtların yoğun kullanımı nedeniyle küresel sıcaklık artışına maruz
kalmaktadır. Bu sıcaklık artışından kaynaklı iklim değişikliklerinin olacağı öngörülmektedir.
Fosil yakıt kullanımı azaltılmadıkça bu artışın hızlanacağı tahmin edilmektedir. Fosil
yakıtların azaltılmasındaki yollardan biri de kullandığımız elektrik enerjisinin yenilenebilir
enerji kaynaklarından biri olan rüzgâr gücünden faydalanılarak üretilmesidir. Yenilenebilir
enerji kullanımı ile bu sıcaklık artışını engellemek veya minimize etmek adına rüzgâr gücü
kullanılarak elektrik üretimi teşvik edilmektedir. Rüzgâr gücünden elektrik enerjisi üretimi
planlanacak ise kullanılacak türbinin kanat çapı, sıcaklık ve rakım değerinin rüzgâr hızını
etkileyeceği ve bu etkiler nedeniyle üretilecek enerjinin miktarına etkisinin farklı olacağı
bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı Ardahan İli ve Çıldır İlçesi’nde rüzgâr hızı, sıcaklık ve
kanat çapı dikkate alınarak elektrik üretiminin nasıl olacağına dair bilgi vermektir. Aylık
sıcaklık ortalamalarına ve rakım kaynaklı hava yoğunluğu değişimi göz önüne alınarak kanat
çapının değiştirilmesi ile üretilebilecek elektrik enerjisi miktarının ortalama değerinin
hesaplanması ve iki konum arasındaki üretim miktarının yıllara göre karşılaştırılması
yapılacaktır. Bu karşılaştırma neticesinde yıllara göre değişimin nasıl olduğu belirlenmiş ve
ortalama değişimler göz önüne alınarak gelecekte olabilecek değişimlerin nasıl olabileceği
tahmin edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Yenilebilir enerji, rüzgâr hızı, elektrik üretimi, sıcaklık, kanat çapı.

COMPARISON OF MONTHLY AVERAGE ELECTRICAL ENERGY
PRODUCTION FROM HORIZONTAL TYPE WIND TURBINES IN ARDAHAN
PROVINCE AND CILDIR DISTRICT DEPENDING ON AVERAGE
TEMPERATURE, WIND SPEED AND BLADE DIAMETER
ABSTRACT
Our world is exposed to global temperature increases due to the intense use of fossil fuels. It
is predicted that there will be climatic changes due to this temperature increase, and this
increase will accelerate unless the use of fossil fuels is reduced. One of the ways to reduce
fossil fuels is to generate the electrical energy by utilizing wind power, which is one of the
renewable energy sources. With the use of renewable energy, electricity production is
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encouraged by using wind power in order to prevent or minimize this temperature increase. If
electricity generation from wind power is planned, it is known that the blade diameter,
temperature and altitude value of the turbine to be used will affect the wind speed and the
effect on the amount of energy to be produced will be different due to these effects. The aim
of this study is to give information about how electricity will be produced in Ardahan
Province and Cildir District, taking into account the wind speed, ambient temperature, and
blade diameter. Considering the monthly temperature averages and the change in air density
due to altitude, the average value of the amount of electrical energy that can be produced by
changing the blade diameter will be calculated and the production amount between the two
locations will be compared according to years. As a result of this comparison, it was
determined how the change was according to the years and how the changes that may occur in
the future could be estimated by considering the average changes.
Keywords: Renewable energy, wind speed, electricity generation, temperature, blade
diameter.
1. GİRİŞ
Dünya üzerinde mevcut devletler sera gazı emisyonlarını azaltmak adına çalışmalar
yapmakta ve bu çalışmalar için fonlar oluşturmaktadır. Emisyonların azaltılması için iklim
değişikliğinin ve enerji güvenliğinin ele alınmasının gerektiği ifade edilmektedir [1,2].
Küresel ısınmanın etkileri her geçen gün artmakta ve iklim değişiklikleri de kendini net bir
şekilde göstermektedir [3]. Dünya üzerinde yaşayan insan popülasyonunun da artması bu
değişime ivme kazandırmıştır. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ni
takip eden süreçte Kyoto Protokolü ile daha geniş sınırlara ulaşıp, Paris İklim Anlaşması ile
de son halini alan küresel anlamda iklim politikalarının uygulamaya geçilmesi ile fosil yakıt
kullanımının azaltılarak mevcut karbon salınımının istenilen oranlara düşürülmesi ve bunun
sonucunda da sıcaklık artışının 2ºC’nin altına inmesi hedeflenmektedir [3]. Bu değişim
hedeflenen değerlere düşmediği takdirde dünyamız geri dönüşümü olmayan süreçlere girip,
yaşayan canlı popülasyonu ciddi anlamda etkilenecektir.
Yenilenebilir kaynaklara yatırımlar Covid-19 salgını nedeniyle belirli oranda düşmüş
olsa da halen mevcut kaynaklar göz önüne alındığında temiz enerji kavramına ciddi katkılar
sunabilecek seviyelere çıkacaktır.
Gerekli girdiler, rüzgâr kaynağı verileri, sıcaklık, kanat çapı, türbin yüksekliği olup
rüzgâr santrallerinin kullanılabilirliğini ve verimliliğini, arazi kullanım kısıtlamalarını ve
ekonomik potansiyel değerlendirmelerini de göz önünde bulundurup bunun yanında da
maliyet parametrelerini içeren rüzgâr türbini teknolojisinin seçimi ile enerji üretiminin
maliyet ve enerji fayda durumu analiz edilebilir. Tüm bu girdiler, her çalışma için
varsayımların yapılması gerektiğinden veya uygun veri eksikliğinden dolayı doğal belirsizlik
kaynakları içerir [4].
Rüzgâr türbini gelişimi, nominal güç, yükseklik, kanat uzunluğu ve süpürme alanı gibi
veriler, türbin boyutunun tüm yönlerinde önemli bir gelişme kaydetmiştir. Bu gelişme, büyük
ölçüde, daha büyük rüzgâr türbinlerinin kurulması için teknik ve ekipmanların yanı sıra yeni
malzemelerle mümkün olmuştur. Ayrıca, kanat tasarımları, malzeme kullanımını ve toplam
kütleyi azaltmak için optimize edilmiştir.Bu da daha uzun ve daha verimli kanatlar için
üreticiye olanak tanır [5].
Literatür çalışmaları incelendiğinde, son zamanlarda yapılmış çok sayıda çalışma
olmasına rağmen istatistiksel yöntemler, doğrusal olmayan rüzgâr verilerine uyum
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sağlayamadığı, büyük miktarda veriyi kolayca işleyemediği ve uzun zamanlar öngöremediği
için rüzgâr enerjisi tahmininde ilk tercih edilen yöntemler değildir [6, 7, 8, 9].
Çalışmanın Ana Katkıları:
Ardahan Merkez ve Çıldır İlçesinin rüzgâr potansiyelleri hesaba katılarak farklı kanat
çapları dikkate alınarak üretilebilecek enerjiye sıcaklık, hava yoğunluğu gibi parametrelerin
nasıl etkilerinin olacağı ve bu etkilerin göz önünde bulundurularak sonraki dönemlerdeki
değişimler ilgili bilgi sahibi olunmasını sağlayacaktır.
2. DURUM ÇALIŞMASI
Belirli bir konumdaki rüzgâr hızı, diğer konumlardaki rüzgâr hızlarını tanımlayan
stokastik süreçlerle uzamsal olarak ilişkili olan stokastik bir süreç aracılığıyla tanımlanabilir
[10, 11, 12]. Rüzgâr üreticileri, elektrik ticareti ve risk yönetimi ile ilgili bilinçli kararlar
vermek için rüzgâr çiftliklerindeki rüzgâr hızı özellikleri hakkında mümkün olduğunca fazla
doğru bilgi toplamalıdır [13, 14, 15].
Ardahan Merkez ve Çıldır’daki mevcut rüzgâr durumu dikkate alındığında Çıldır
ilçesindeki mevcut rüzgâr potansiyelinin enerji santrali kurulumuna elverişli olduğu
görülmektedir. Mevcut rüzgâr, parametrelerinin yanına sıcaklık ve rotor çapı parametreleri de
eklendiğinde aylara bağlı olarak ortalama enerji üretimi değişiminin nasıl olduğu
gözlenecektir. Ticari rüzgâr türbinleri yaklaşık 3–4 m/s'de devreye girer ve 25 m/s'de
devreden çıkar [16, 17]. Şekil 1’deki grafikte verilen Ardahan ilinin 2016-2020 yılları
arasında aylık ortalama rüzgâr hızı verileri, Şekil 2’de grafikte verilen Çıldır ilçesi 2016-2020
yılları arasında aylık ortalama rüzgâr hızı verileridir. Bu veriler farklı iki gözlem noktasına ait
olup Ardahan Meteoroloji Müdürlüğü’nden temin edilmiştir.

Şekil 1. 2016-2020 yılları arası Ardahan ili
ortalama rüzgâr hızı grafiği
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Şekil 3’te Ardahan ilinin 2016-2020 yılları arasında aylık ortalama sıcaklık verileri,
Şekil 4’te Çıldır ilçesi 2016-2020 yılları arasında aylık ortalama sıcaklık verileri
gösterilmiştir.

Şekil 3. 2016-2020 yılları arası Ardahan ili
ortalama sıcaklık grafiği

Şekil 4. 2016-2020 yılları arası Çıldır ilçesi
ortalama sıcaklık grafiği

3. VERİLERE BAĞLI OLARAK ÜRETİLEN GÜÇ
Rüzgâr türbinlerinin yatırım maliyetleri yıllar içinde azalmış ve rüzgâr enerjisini
geleneksel olarak üretilen elektriğe ekonomik olarak rekabetçi hale getirmiştir. Bu bölüm
daha büyük türbinlere yönelik eğilimin üretilen elektriğin çevresel profilini etkileyip
etkilemediğini ölçmektedir.
Hava yoğunluğu sıcaklığa bağlı olarak değişen bir değerdir. Bu değerin değişimi ise
rüzgârdan enerji üretimini etkilemektedir. Aşağıda verilen denklem 1’den sıcaklığa bağlı hava
yoğunluğu hesaplanabilir. Verilen denklem 1’de 𝜌 hava yoğunluğu (𝑘𝑔⁄𝑚3), 𝑝 havadaki
mutlak basınç, R spesifik gaz sabiti (287.052 J·kg⁻¹·K⁻¹), T ise Kelvin cinsinden havanın
mutlak sıcaklığıdır.
𝑝
𝜌 = ⁄𝑅𝑇
(1)
Şekil 3 ve Şekil 4’teki veriler kullanıldığında sıcaklığa bağlı olarak Ardahan İli ve
Çıldır İlçesi hava yoğunluğu grafikleri Şekil 5 ve Şekil 6’da gösterilmiştir. Şekil 5 ve Şekil 6
incelendiğinde sıcaklığın artmasına bağlı olarak hava yoğunluğunun azaldığı görülmektedir.

Şekil 5. 2016-2020 yılları arası Ardahan ilinin
sıcaklığa bağlı hava yoğunluğu (kg/m3)
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Aşağıda verilen denklem 2’ye göre hava yoğunluğuna, rotor çapına ve rüzgâr hızına bağlı
olarak üretilecek güç bulunabilmektedir [18].
1

𝑃 = 2 𝜌𝐶𝑝𝐴. 𝑉 3

(2)

Verilen denklem 2’de V belirli bir zaman aralığındaki ortalama rüzgâr hızını (m/s), Cp rüzgâr
türbini tarafından sağlanan bir güç katsayısını (0,5926), 𝜌 hava yoğunluğunu (𝑘𝑔⁄𝑚3), A ise
rüzgâr türbin kanatlarının süpürdüğü alanı (𝑚2 ) ifade eder. Denklem 2’ye göre hava
yoğunluğu, rüzgâr hızı ve farklı rotor çaplarına göre elde edilen güç değerleri aşağıda
grafiklerde yıllar bazında gösterilmiştir.
Artan rüzgâr enerjisi üretimi için yüksek rotor verimliliği arzu edilir ve uygun fiyatlı üretim
sınırları içinde maksimize edilmelidir. Halihazırda üreticiler, geliştirilmiş kanat verimliliği
yoluyla küçük artışlar yerine artan türbin boyutu aracılığıyla daha fazla maliyet etkinliği
aramaktadır. Daha büyük modeller inşaat, nakliye ve montaj sorunları nedeniyle sorunlu hale
geldikçe bu durumun değişmesi muhtemeldir. Üreticiler,yeni aerofoiller, uç tasarımları ve
yapısal malzemeler kullandıkça kanat şeklinde küçük değişiklikler meydana gelebilir. İnce
kanatlarda artan aerodinamik performans ile daha kalın kanatlarda yapısal performans
arasındaki çelişki ölçümlerde ve fizibilite çalışmalarında hesaba katılmalıdır. Üretilebilecek
enerji miktarı için tasarımdan bağımsız olarak fiziksel bir sınır vardır. Maksimum rüzgâr
enerjisi yakalama tasarım ilkesine göre, rotor çapı ve optimum sabit mıknatıslı jeneratör ile
ilgili doğrudan tahrikli rüzgâr türbininin nominal rüzgâr hızı belirlenir [19]. Şekil 7, 8
Ardahan iline, Şekil 9, 10 ise Çıldır ilçesine ait farklı rotor çaplarında rüzgâr enerjisi üretim
gücünü göstermektedir.

Şekil 7. 2019 yılı Ardahan iline ait farklı rotor
çaplarında rüzgâr enerjisi üretim gücü
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Şekil 9. 2019 yılı Çıldır ilçesine ait farklı rotor
çaplarında rüzgâr enerjisi üretim gücü

Şekil 10. 2020 yılı Çıldır ilçesine ait farklı
rotor çaplarında rüzgâr enerjisi üretim gücü

Sonuçlar, türbin ne kadar büyükse üretilen elektriğin o kadar yeşil olduğunu göstermektedir.
Bu etki, türbinin saf boyut etkilerinin yanı sıra zaman içinde teknoloji ile öğrenme ve
deneyimden kaynaklanmıştır. Türbin rotorunun yüksekliği arttıkça daha fazla güç üretebilir.
Rüzgâr hızı yükseklikle artar ve dolayısıyla rüzgâr türbinlerinden gelen güç çıkışı da artar. Bu
sonuçlar, rüzgâr gücü potansiyeli tahminleri yapılırken hâkim rüzgâr koşullarında enerji
yakalamayı en üst düzeye çıkarmak için çok uygun bir teknoloji seçmenin önemini
göstermektedir. Bu nedenle, bir sahadaki rüzgâr gücü potansiyelinin doğru bir şekilde
değerlendirilmesi için, farklı yüksekliklerde rüzgâr hızı hakkında kesin bilgiye sahip
olunmalıdır. Ayrıca, gelecekteki teknoloji gelişiminin bir tahmininin dikkate alınması
önemlidir. Eski deterministik değerlendirmeler, yetersiz rüzgâr türbini teknolojisi varsayılarak
yapılırsa yanıltıcı olabilir.
4. SONUÇ
Ardahan ve Çıldır rüzgâr hızı verileri dikkate aldığında 3-4 m/s hızda türbinin devreye
girmesi nedeniyle Ardahan’daki türbinin devreye girmesinin ticari olarak faydalı olmayacağı
görülmektedir. Çıldır ilçesinin rüzgâr verileri ise dikkate alındığında her geçen yıl rüzgâr
rejiminin aylara bağlı olarak değişkenliğinin azalmaya başladığı görülmektedir. Ayrıca
sıcaklık değişiminin hava yoğunluğunu enerji üretimini çok fazla etkileyecek oranda
değiştirmediği veriler sonucunda tespit edilmiştir.
Ticari üretim için elverişli rüzgâr hızı değerleri göz önüne alındığında rotor çapını 2 katına
çıkarmak enerji üretiminin yaklaşık 3 katına çıkmasını sağlamaktadır. Bu oransal enerji
üretimi artışı sayesinde ise CO2 salınımını düşürmek adına ülkemize ve dünyamıza katkımız
olacaktır.
Bu çalışma, yeni teknolojinin dünyanın diğer bölgelerindeki potansiyeli vaka çalışması kadar
artıracağına dair kanıt vermese de, önemli bir etkisinin olması muhtemeldir. Sonuç olarak,
küresel ve bölgesel rüzgâr enerjisi potansiyellerindeki belirsizliği azaltmak için yeni
teknolojik varsayımları kullanan gelişmiş veri setleri ile daha fazla çalışma garanti
edilmektedir.
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ÖZET
Karaciğer vücutta çeşitli işlevleri yerine getiren ve vücudun uyumlu çalışmasını sağlayan tek
organdır. Bu nedenle, vücutta meydana gelen stres reaksiyonları, aşırı durumlar vb. dahil
olmak üzere birçok felaket olayı meydana gelir. Koşullar karaciğeri etkiler, yapısında ve
işlevinde belirli değişikliklere neden olarak karaciğerde çeşitli patolojilerin gelişmesine yol
açar. Bu patolojilerden biri karaciğerde gelişen toksik hepatittir . Hepatit, karaciğer
dokusunun iltihaplanmasıdır. Hepatitte, enflamatuar hücrelerin enflamatuar infiltrasyonu, esas
olarak portal alanlarda karaciğerin stromasında ve parankimdeki bazı sinüzoidlerde, distrofik
ve nekrotik süreçlerde, hepatositlerde meydana gelir. Kökenine bağlı olarak hepatit 2 gruba
ayrılır: birincil ve ikincil . Primer hepatit, patojenik etiyolojik faktörlerden bağımsız olarak
ortaya çıkar ve karaciğerin nozolojik bir hastalığı olarak kabul edilir. Primer hepatitin ortaya
çıkmasında rol oynayan patojenik faktörler, esas olarak aşağıdakilerden oluşan çeşitli
niteliktedir:
Anahtar Kelimeler: Toksik hepatit, Akut hepatit

MORPHOLOGICAL CHANGES ON HEPATITIS

ABSTRACT
Hepatitis is an inflammation of the liver tissue. Inflammation of inflammatory cells in the
portal areas, especially in the sinuses, in the stroma of the liver during hepatitis; Dystrophic
and necrotic processes occur in hepatocytes in the parenchyma. Depending on the origin,
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hepatitis is divided into 2 groups: primary and secondary.Primary hepatitis occurs
independently of pathogenic etiological factors and is considered a nosological disease of the
liver. The pathogenic factors that play a role in the occurrence of primary hepatitis are of
various nature, mainly consisting of:Infectious hepatitis: This group includes hepatitis viruses,
which are mainly hepatotropic. As a result, viral hepatitis develops. It is the most common of
all hepatitis.Alcoholic hepatitis. It develops as a result of acute or chronic poisoning with ethyl
alcohol.
Keywords: Toxic hepatitis, Acute hepatitis
Karaciğer vücuttaki en büyük bez ve eşlenmemiş en büyük organdır. Karaciğerin vücutta
500'den fazla farklı işlevi gerçekleştirdiği tahmin edilmektedir Karaciğerin işlevi çok farklıdır.
Karaciğerin koruyucu bir işlevi vardır - Kupfer hücreleri retiküloendotelyal sisteme aittir ve
fagositoz görevi görür. Karaciğer vücudun biyokimyasal laboratuvarıdır. Bu, karaciğerin en
önemli işlevlerinden biridir. İşte vücudun hayatta kalması için önemli olan proteinler, yağlar,
lenf vb. maddeler sentezlenir. Karaciğer, yağların sindirimi için önemli olan safrayı üretir ve
vücut için gerekli olan maddeler karaciğerde birikir ve vücut tarafından gerektiği gibi
kullanılır (Əliyev Ə.H,2004,Qarayev Q.Ş.,Ömərov İ.O.,2006). Karac iğer vücuttaki atık
ürünlerin geri dönüşümünde rol oynar. Zaten vücut için düşünülen veya işlevini sonuna kadar
yerine getiren maddeler karaciğerde parçalanır, bu da metabolizma sonucu vücutta oluşan
toksinleri parçalayarak dış ortamdan vücuda girer. Bu nedenle karaciğerdeki patolojiler tüm
vücutta kendini gösterir (Resim 1).
Karaciğer en büyük parankimal organdır. İnsan ve hayvan canlı ağırlığındaki ağırlığı %1,1 %3,5'dir. Sindirim sisteminden kana geçen tüm maddeler, toplardamar sistemi yoluyla
karaciğere girer ve burada çeşitli değişikliklere uğrar. Karaciğerdeki kılcal sistemin zenginliği
burada önemli bir rol oynar. Böylece 1 saatte karaciğerden yaklaşık 84 litre kan geçer. Çoğu
venöz sisteme ve en azından hepatik artere girer (Şahbazov R.O., Karakayah H., Haberal
N.,2009). Karaciğer proteinleri, yağları, kolesterolü, glikojeni, pürinleri, amino asitleri, üre,
hippurik asit, eter kükürt ve eterglukonik asitleri ve bileşik olmayanları sentezler, vitaminleri,
biyokimyasalları, safrayı ve bir miktar safrayı biriktirir.

www.artuklukongresi.org

527

Mardin, TURKEY

7th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

Şekil 1. Karaciğerde fokal hidropik distrofi
hepatositler. Hematoksilen ve eozin ile boyama. × 200
Karaciğer ortalama %70 su ve %30 kuru madde içerir. Bu organ bir su deposu olarak kabul
edilir. Çeşitli işlerde su miktarı %80'e kadar ulaşmaktadır. Kuru maddenin çoğu (yaklaşık
%50) proteinlerden oluşur. Bunların yaklaşık %90'ı globulinlerdir. Albümin ve globulinlere
ek olarak karaciğer ayrıca kolajen ve nükleoproteinler içerir. Ribonükleik asit de bol miktarda
bulunur.İnsan karaciğerindeki ribonükleik asit (RNA) miktarı 12 grama ve DNA 4 grama
ulaşabilir. Proteinler arasında %20'ye kadar demir içeren ferritler bulunur. Kromoproteinler
grubuna aittirler (Агзамова Г.С.,Алиева А.М..,2009). Karaciğerdeki glikojen miktarı
%1,9-15 arasında dalgalanırken, besin açısından zengin bir diyette su karbonları %20'ye kadar
çıkabilir. Açlık sırasında glikojen miktarı azalır ve normal bir diyette geri yüklenir.
Karaciğerin ağırlığının yaklaşık %5'i lipidlerdir. %90'ı fosfotitler, %10'u nötr yağlardır.
Doymamış yağ asitleri esas olarak nötr yağların oluşumunda rol oynar. Karaciğerdeki
fosfotitler arasında lesitin, sefalin, inositofosfotitler, serinfosfotitler, asetalfosfotitler bulunur.
Kolesterol serbesttir ve protein ile birlikte oluşur. Fosfotitler ve steroidler karaciğerde
sentezlenir ve özellikle yağların metabolizmasında aktif olarak yer alır. Aynı zamanda
karaciğerdeki enzimler (protein, lipaz, amilaz, maltaz, kolesteraz, arginaz, fosforilaz,
karboksilaz ve diğerleri) açısından da zengindir. Karaciğer ara metabolizmada önemli bir rol
oynar. Glikoliz, glikojen sentezi, yağ sentezi ve oksidasyon da bu organda gerçekleşir.
Mikrozomlar fibrinojen, protrombin, albümin ve tüm globulinlerin sentez sürecini
gerçekleştirir. Vitaminler karaciğerde birikir. İnsan karaciğerinde en bol bulunan vitaminler C
ve PP (%15 mg), pantotenik asit (%19 mg), A vitamini (%7,5 mg) ve diğerleridir. Tiamin ve
bistin düşüktür. Bağırsaklarda oluşan bir takım toksinler (kresol, fenol, indol, skatol vb.)
karaciğerde nötralize edilir. Karaciğerin mineralleri farklıdır. Sofra tuzu, potasyum klorür,
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kalsiyum klorür tuzlarının yanı sıra çok miktarda bakır, kobalt, çinko, manganez ve diğer
metalleri içerir. Yenidoğan karaciğerindeki bakır miktarı %10-16 mg, yetişkinlerde ise
%1,2-1,5 mg'dır. Karaciğer ayrıca mineralleri, özellikle ağır metalleri biriktirir . Karaciğer
"evrensel bir kimya laboratuvarıdır". Karaciğerin çeşitli fonksiyonlarının incelenmesinde bir
dizi gösterge (şeker ve hippurik asit sentezi için testler; ürobilin, bilirubin, amino asitlerin
belirlenmesi vb.) yaygın olarak kullanılmaktadır . (Korkmaz A., Kolankaya D.
Protective.,2009)
Vitaminler karaciğerde birikir. İnsan karaciğerinde en bol bulunan vitaminler C ve PP (%15
mg), pantotenik asit (%19 mg), A vitamini (%7,5 mg) ve diğerleridir. Tiamin ve bistin
düşüktür. Bağırsaklarda oluşan bir takım toksinler (kresol, fenol, indol, skatol vb.)
karaciğerde nötralize edilir. Karaciğerin mineralleri farklıdır. Sofra tuzu, potasyum klorür,
kalsiyum klorür tuzlarının yanı sıra çok miktarda bakır, kobalt, çinko, manganez ve diğer
metalleri içerir. Yenidoğan karaciğerindeki bakır miktarı %10-16 mg, yetişkinlerde ise
%1,2-1,5 mg'dır. Karaciğer ayrıca mineralleri, özellikle ağır metalleri biriktirir . Karaciğer
"evrensel bir kimya laboratuvarıdır". Karaciğerin çeşitli fonksiyonlarının incelenmesinde bir
dizi gösterge (şeker ve hippurik asit sentezi için testler; ürobilin, bilirubin, amino asitlerin
belirlenmesi vb.) yaygın olarak kullanılmaktadır .
Karaciğer vücutta çeşitli işlevleri yerine getiren ve vücudun uyumlu çalışmasını sağlayan tek
organdır. Bu nedenle, vücutta meydana gelen stres reaksiyonları, aşırı durumlar vb. dahil
olmak üzere birçok felaket olayı meydana gelir. Koşullar karaciğeri etkiler, yapısında ve
işlevinde belirli değişikliklere neden olarak karaciğerde çeşitli patolojilerin gelişmesine yol
açar. Bu patolojilerden biri karaciğerde gelişen toksik hepatittir . Hepatit, karaciğer
dokusunun iltihaplanmasıdır. Hepatitte, enflamatuar hücrelerin enflamatuar infiltrasyonu, esas
olarak portal alanlarda karaciğerin stromasında ve parankimdeki bazı sinüzoidlerde, distrofik
ve nekrotik süreçlerde, hepatositlerde meydana gelir. Kökenine bağlı olarak hepatit 2 gruba
ayrılır: birincil ve ikincil (Керимова Р.Дж., Гараев Г.Ш.,2013). Primer hepatit, patojenik
etiyolojik faktörlerden bağımsız olarak ortaya çıkar ve karaciğerin nozolojik bir hastalığı
olarak kabul edilir. Primer hepatitin ortaya çıkmasında rol oynayan patojenik faktörler, esas
olarak aşağıdakilerden oluşan çeşitli niteliktedir:
Bulaşıcı hepatit: Bu grup, çoğunlukla hepatotropik olan hepatit virüslerini içerir. Sonuç
olarak, viral hepatit gelişir ve tüm hepatitler arasında en yaygın olanıdır.
Alkolik hepatit: Akut veya kronik etil alkol zehirlenmesi sonucu gelişir. Sırasıyla akut
alkolik hepatit ve kronik alkolik hepatit ortaya çıkar. İlaca bağlı hepatit, hepatotropik ilaçlara
maruz kalmanın bir sonucu olarak ortaya çıkar.
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Kolesistik hepatit: Sarılığın mekanik nedenleri.Patogenetik özelliklere bağlı olarak,
otoimmün hepatit, özel bir birincil hepatit türü olarak ayırt edilir. Klinik seyrine göre, kronik
hepatiti ifade eder. Kuzey Avrupa ülkelerinde en yaygın olanıdır ve kalıtsal bir genetik
hastalık olarak kabul edilir. Hastalığın patogenezinde X kromozomu ve östrojen
hormonlarının özel rolü araştırılmıştır. Bu nedenle hastalık kızlarda ve genç kadınlarda daha
sık görülür. Karaciğerde yüksek aktiviteye sahip kronik hepatit gelişir. Aynı zamanda Iupoid
hepatit veya plazma hücre hepatiti olarak da adlandırılır (Emre M., Erdogan H., Fadillioglu
E.,2006).
İkincil hepatit, başka herhangi bir hastalığın semptomlarından veya komplikasyonlarından biri
olarak gelişir. Bunlara spesifik olmayan reaktif hepatit de denir. Örneğin, pürülan apandisitin
komplikasyonlarından biri olarak karaciğerde piyelflebit apseleri, romatizmal hastalıklarda
viseral bir patoloji olarak gelişen hepatit, tifo, bruselloz, sepsis, sıtma vb. gibi bazı bulaşıcı
hastalıklar. ikincil hepatit, bazı endojen veya eksojen zehirlenmeler sırasında gelişen hepatit,
vb. Klinik seyrin özelliklerine bağlı olarak, hepatit akut ve kronik olmak üzere 2 büyük gruba
ayrılır ve aşağıda gösterildiği gibi kendileri de farklı tiplere ayrılır. Akut hepatit, hepatik
stromanın lenfo-lökositik infiltrasyonu ve bir dereceye kadar parankimde distrofik ve nekrotik
değişiklikler ile karakterizedir. Enflamasyonun doğasına bağlı olarak, eksüdatif ve proliferatif
olmak üzere iki tip vardır. Eksüdatif akut hepatitte, eksüdanın bileşimine bağlı olarak 2 tip
hepatit vardır: seröz ve pürülan. Seröz eksüdatif hepatitte, karaciğerin stromasında seröz sıvı,
düşük yoğunluklu lenfo-lökosit elementlerinin sızması, örneğin tirotoksik hepatit. Pürülan
eksüdatif hepatit, portal alanların ve sinüzoidlerin yaygın nötrofil karışımlı lenfo-lökositik
infiltrasyonu ile karakterizedir. Örneğin, septik hepatit, pürülan kolanjitte pürülan hepatit vb.
Bazen pürülan eksüda karaciğerde yaygın ve dağınıktır, ancak odaklar - apseler şeklinde
gelişir. Örneğin, çeşitli organların pürülan iltihabının komplikasyonları sırasında karaciğerde
pürülan metastazlar veya pürülan apseler (Гараев Г.Ш., Керимова Р.Дж.,2013).Proliferatif
akut hepatitte karaciğerin parankimal elemanlarında fokal distrofik ve nekrotik değişiklikler
meydana gelir ve karaciğerin retiküloendotelyal hücrelerinde hücre proliferasyonu meydana
gelir. Sinüzoidal duvarı oluşturan Kupfer hücreleri ve endotel hücreleri, bazı lenfo-lökosit
elementleri ile birlikte nodüler inflamatuar odaklar oluşturmak üzere çoğalır. Kronik hepatit
klinikte 6 aydan fazla sürer. Çoğu durumda, viral kökenlidir (özellikle hepatit B- ve
C-virüsleri) ve bazen kronik alkol zehirlenmesi, kolanjit ve kolanjiolit, metabolik
bozukluklarda gelişir. Lenfo-lökosit infiltrasyonu ve sklerozlu hepatik stromada (portal
alanlar) kronik hepatit morfolojisi; Parankimatöz elementlerde (eklemlerin içinde),
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distrofik-nekrotik değişiklikler ve rejeneratif süreçlerin yanı sıra zayıf bir lenfo-lökosit
infiltrasyonu ile karakterizedir. Bu değişikliklerin meydana gelme derecesine ve hangilerinin
daha yaygın olduğuna bağlı olarak üç tip kronik hepatit vardır.
Kronik aktif hepatit:Kronik agresif veya kronik yıkıcı hepatit olarak da adlandırılır. Kronik
aktif hepatit sırasında portal alanlarda çok sayıda lenfo-lökosit infiltrasyonu ve sklerotik
değişiklikler görülür. Bu iltihaplı infiltrasyon, periportal bölgelere ve hatta eklemlerin içine
yayılır. Hücrelerin içinde yani hepatositlerde alternatif-yıkıcı değişiklikler yani distrofi ve
nekroz görülür. Bu nedenle kronik yıkıcı hepatit olarak da adlandırılır.
Kronik aktif olmayan hepatit: Kronik pasif veya kronik yavaş hepatit olarak da adlandırılır.
Portal alanlarda lenf-lökosit infiltrasyonu ve sklerotik değişiklikler görülür. Ancak
hepatositlerde distrofi ve nekroz yoktur; veya çok hafif distrofik değişiklikler kaydedilmiştir.
Lenfo-lökosit infiltrasyonu sadece portal yollarda görülür, periportal alanlarda ve eklemlerde
lenfo-lökosit elementleri bulunmaz. Kronik kolestatik hepatit biliyer kökenlidir ve kolestaz
eşlik eder. Bütün bunların nedeni kronik kolanjit ve kolanjiolittir. Safra kanallarındaki bu
inflamatuar değişiklikler ayrıca çevredeki portal alana da yayılarak yaygın lenfo-lökositik
infiltrasyona ve portal alanların sklerozuna, kısacası kronik hepatite yol açar (Цыркунов В.
М., Прокопчик Н. И.,Андреев В. П.,2017). Kronik kolestatik hepatitte hücrelerde
değişiklikler meydana gelir - hepatositlerde distrofik ve nekrobiyotik değişiklikler. Tüm
kronik hepatitlerde, karaciğer büyümüştür ve tutarlılığı nispeten sağlamdır. Karaciğer
insizyonda dekore edilmiştir. Toksik kökenli hepatitler, bulaşıcı kaynaklı hepatitler ve
otoimmün hepatitler vardır. Toksik kökenli hepatit - herhangi bir ilacın, alkolün uzun süreli
kullanımı sırasında ortaya çıkar. Enfeksiyöz hepatite, hepatit virüsleri ve influenza virüsü,
herpes virüsleri veya diğer virüsler gibi diğer virüsler neden olabilir (Gulec B., Coskun K.,
Yigitler C.,2008). Toksik hepatitler hem endojen hem de eksojen kaynaklı olduğundan
isimlerine göre ekzojen ve endojen hepatit olmak üzere iki gruba ayrılırlar. Ekzojen kaynaklı
hepatite neden olan birçok faktör vardır. Çoğu, çeşitli toksik ürünlerle düzenli temas halinde
olan kişilerde ortaya çıkar . Bu tür hepatitlere bazen endüstriyel hepatit adı verilir, çünkü
özellikle toksik maddelerin üretimiyle ilgili olanlar arasında daha yaygındır. Elde edilen
literatür, endojen intoksikasyonların gelişim evrelerinin karaciğerin fonksiyonel durumuna
bağlı olarak değiştiğini göstermektedir. Antitoksik işlevi bozulduğunda, toksik süreçler
hızlanır ve çoğu durumda çoklu organ yetmezliği gelişimi için bir uyarıcı olur. Endojen
hepatit, metabolik bozukluklar sonucu vücutta toksik maddelerin birikmesine bağlı olarak
endojen intoksikasyonun temelini oluşturur ve bu süreç ilerledikçe bir takım karaciğer
fonksiyonlarının normal seyri meydana gelir. Büyüyen endojen zehirlenme nedeniyle,
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patolojik sürecin gelişimi derinleşir. Hepatik iskemi genellikle patolojik süreç derinleştiğinde
ortaya çıkar ve bu da endojen zehirlenmeye yol açar. Endojen kaynaklı hepatit, vücutta
patolojik süreç sırasında metabolik bozuklukların neden olduğu zehirlenmeler ve toksik
maddelerin birikmesi nedeniyle gelişir. Uzun süreli doku iskemisinin yeni bir toksik madde
kaynağı oluşturduğu ve kusurlu dolaşımsal endojen intoksikasyon gelişimini daha da
hızlandırdığı sonucuna varılabilir (Korkmaz A., Kolankaya D. Protective.,2009). Böylece,
metabolik sürecin bozulması nedeniyle vücutta patolojik süreç sırasında ortaya çıkan toksik
maddelerin birikmesinden kaynaklanan zehirlenme nedeniyle endojen kaynaklı hepatit gelişir.
İskemi süreci, toksik hepatitin ana komplikasyonlarından biri olarak kabul edilir. Bu sırada
karaciğer hücrelerinin yağlı distrofisi ve nekrozu gelişir . Sonuç olarak, intrahepatik
hemodinamik bozulur ve ileri ödem, karaciğer hücrelerinin interstisyel alanlarında
metabolitlerin birikmesiyle sona erer. Sonuç olarak, ikinci bir endojen zehirlenme dalgası
başlar. Tüm bunlardan dolayı karaciğerin fonksiyonel durumunda ciddi değişiklikler meydana
gelir. Bu tür değişikliklerden biri, protein metabolizmasının normal seyrinin ihlalidir. Protein
metabolizması vücutta önemli bir rol oynar ve bunların ihlali, hormonlardan enzimlere kadar
tüm metabolik sistemin uyumsuzluğuna neden olur, bu nedenle vücut, patolojik sürecin
gelişimini uyaran veya patolojik süreci derinleştiren birçok sistemin uyumsuzluğunu başlatır.
Literatürden bilindiği gibi vücudun antioksidan savunma sisteminin fonksiyonel durumu
endojen intoksikasyon gelişiminde önemli rol oynamaktadır.
Böylece vücudun genel antioksidan savunma sistemi zayıfladığında vücudun detoksifikasyon
sistemleri bloke olur ve endojen zehirlenme engellenmeden gelişir. İskemik hepatit: İskemik
hepatit, akut hipoperfüzyon nedeniyle karaciğerde yaygın hasar anlamına gelir. Şok veya
bozulmuş hemodinamiğe neden olan herhangi bir patoloji veya hastalık, iskemik karaciğer
hasarına yol açabilir. Çeşitli araştırmalara göre, iskemik hepatitin sadece %50'si şok nedeniyle
gelişir.İskemik hepatitin morfolojik özelliği, hepatik asinüsün 3. bölgesindeki hepatositlerin
nekrozudur, bu da santral ven çevresindeki hepatik yapının çökmesi ile ilişkilidir. iskeminin
süresi ve şiddeti. Daha şiddetli ve uzun süreli iskeminin bir sonucu olarak nekroz
hepatositlerin orta zonuna kadar uzanabilir.
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ÖZET
Konya kent merkezinde yer alan Alâeddin Tepesi ile Mevlâna Türbesi (Mevlâna Müzesi)
arasındaki ulaşım aksı tarihi ve ticari birçok yapının bulunduğu önemli bir aks niteliğindedir.
Bu aks, Konya kentinin imar planının oluşmasında da önemli bir rol üstlenmektedir. Tarih
boyunca bu niteliği üstlenen ulaşım aksı hem ticari hem de sosyal canlılığını günümüze kadar
sürdürmüştür. Geçmişten günümüze kadar bu ulaşım aksı üzerinde camiler, meydanlar, hanlar,
hamamlar, çarşılar, dükkanların yanı sıra bankalar gibi bazı kamu binaları yer almıştır. Söz
konusu binalar arasında yapısal olarak değişikliğe uğrayan veya yeniden işlevlendirilerek tekrar
kullanılan binalar olmuştur. Bazı binalar ise yol yapımı gibi gerekçeler ile yıkılmıştır. Yıkılan
binalardan biri de 1951 yılında inşa edilen Konya İş Bankası binasıdır. Konya İş Bankası binası,
İkinci Ulusal Mimarlık Dönemi’nin örneklerinden biridir. İkinci Ulusal Mimari Dönemi’nin
ortaya çıkmasında milliyetçilik düşüncesinin önem kazanması, dönemin siyasi yapısı ve
yabancı mimarlara karşı değişen düşünceler etkili olmuştur. Bu akımın mimarisini etkileyen en
önemli unsurlardan biri de “Alman eklektizmi” adı verilen Alman mimarisidir. Alman mimarisi
tarafından benimsenen anıtsallık fikri doğrultusunda bu dönem yapılarında insan ölçeğinin
üzerinde mimari elemanlar kullanılmıştır. Konya İş Bankası binasının mimarı olan Arif
Hikmet Holtay da mimarlık eğitimini Almanya’da tamamlamış ve Alman ekolü ile
yetişmiştir. Holtay’ın mimari üslubu iki döneme ayrılmaktadır. 1930-1940 yılları arasındaki ilk
dönemde Bauhaus akımı etkisinde projeleri yer alan Holtay’ın 1940-1952 yılları arasını
oluşturan ikinci dönemdeki tasarımlarına ulusalcı ve yerel düşünce hâkim olmuştur. Arif
Hikmet Holtay, bir mimar olarak farklı birçok işlevde proje tasarlamıştır. Bu projelerden bir
kısmı da Samsun, Mersin, Malatya, Bursa ve Konya İş Bankası şube binalarıdır.
Yapılan bu çalışma kapsamında Mevlâna-Alâeddin aksı tanımlanarak bu aksın tarihi ve fiziksel
özellikleri açıklanacaktır. Söz konusu aksın üzerinde yer alan önemli binalardan
bahsedilecektir. Bu binalardan biri olan ve yıkıldığı için günümüze ulaşamayan Konya İş
Bankası şube binası; binanın mimarı olan Arif Hikmet Holtay’ın mimari üslubu ve döneminin
üslubu olan İkinci Ulusal Mimarlık Akımı bağlamında ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Mevlâna-Alâeddin Aksı, Konya İş Bankası Binası, İkinci Ulusal Mimarlık
Dönemi, Arif Hikmet Holtay
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THE SECOND NATIONAL ARCHITECTURAL PERIOD BUILDING ON THE
HISTORICAL MEVLÂNA -ALÂEDDİN AXIS: KONYA İŞ BANK
ABSTRACT
The transportation axis between Alâeddin Hill in the city center ofKonya and Mevlâna Tomb
(Mevlana Museum) is an important axis with many historical and commercial buildings.
This axis also plays an important role
in the formation of the zoning plan
of the city of
Konya. The transportation axis, which has assumed this quality throughout history,
has maintained its commercial and social vitality until today. From past to present, mosques, s
quares, inns, baths, bazaars, shops as well as some public buildings such as banks have been l
ocated on this transportation axis. Among the buildings in question, there were buildings that
underwent structural changes or were refunctionalized and reused. Some buildings were demolished for reasons such as road construc
tion. One of the destroyed buildings is the Konya İşbank building, which was built in 1951.
Konya
İşbank building is one of the examples of the Second National Architecture Period. In the eme
rgence of the Second National Architectural Period, the importance of the idea
of nationalism, the political structure of the period and the changing thoughts against foreign a
rchitects were effective. One of the most important factors affecting the architecture of this m
ovement is the German architecture called "German eclecticism". In line with the idea
of monumentality adopted by German architecture, architectural elements above human scale
were used in the buildings of this period. Arif Hikmet Holtay, the architect of the Konya
İşbank building, also completed his architectural education in
Germany and grew up with the German school. Holtay's architectural style is divided into two
periods. In the first period between 19301940, Holtay had projects under the influence of the Bauhaus movement, and in the second pe
riod between 1940-1952, nationalist and local thought dominated. As an architect, Arif
Hikmet Holtay has designed projects with many different functions. Some of these projects ar
e the branch buildings of Iş bank in Samsun, Mersin, Malatya, Bursa and Konya.
Within the scope of this study, the MevlânaAlâeddin axis will be defined and the history and physical characteristics of this axis will be e
xplained. Important buildings on the aforementioned axis will be mentioned.
Konya
İşbank branch building, which is one of these buildings and could not survive due to demoliti
on; will be discussed according to the architectural style of
Arif
Hikmet Holtay, who is the architect of the building, and in the context of the Second National
Architecture Movement that is the style of the period.
Keywords:Mevlâna-Alâeddin Axis,Konyaİş
Second National Architecture Period, Arif Hikmet Holtay
1.

Bank Building,

MEVLÂNA-ALÂEDDİN AKSI

Yapılan arkeolojik kazılara göre Konya kentinde ilk yerleşimin M.Ö. 2000’lere kadar uzandığı
düşünülmektedir. Anadolu’nun coğrafi açıdan önemli konumu, bu bölgede de sürekli değişen
ve katmanlaşan bir kültür oluşumunu desteklemiştir. Konya’nın Selçuklu döneminde başkent
olması kentin önemini artırarak ticari ve kültürel açıdan bir merkez haline gelmesinde etkili bir
rol oynamıştır. Osmanlı döneminde de kentin sosyo-kültürel, ticari ve idari önemi devam
etmiştir. Selçuklu-Osmanlı dönemleri, kentin gelecekteki mekânsal örgütlenmesini
biçimlendiren önemli dönemler olmuştur (Ter ve Özbek, 2005).

www.artuklukongresi.org

535

Mardin, TURKEY

7th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

Roma ve Bizans dönemlerinden itibaren kentin en önemli yerleşim alanlarından biri Alaeddin
tepesi ve tepenin güneyi olmuştur. Osmanlı döneminde kent; Alaeddin tepesinin doğusuna,
güneyine ve güneydoğusuna doğru gelişim göstermiştir. Yavuz Sultan Selim
tarafından Alaeddin tepesinin doğusuna su getirilmesi ve Mevlevi Dergâhı’nın konumu
sebebiyle Osmanlı Dönemi’nde kentin kuzeyine ve doğusuna doğru yerleşimler
olmuştur (Şekil 1.) (Ter ve Özbek, 2005).

Şekil 1. Konya kentinin tarihsel süreçte mekânsal gelişimi (Yenice, 2011)
1867 yılında çarşı içerisinde çıkan yangın, Konya kentinin fiziksel yapısını etkileyen önemli
bir unsur olmuştur. Bu yangın neticesinde imar çalışmaları başlamıştır. 1898-1902 yıllarında
birbirini dik kesen sokak ve caddeler oluşturulmuştur. Bu süreçte ortaya çıkan en önemli
caddelerden
biri,
Alaeddin
Tepesi
ile Mevlâna Türbesi
arasındaki
aksı
oluşturan Mevlâna Caddesi’dir (Yenice, 2011). 1924 yılında Konya ilini tanıtmak amacıyla
Konya
Belediyesi
tarafından
hazırlanan
haritada
Mevlâna- Alaeddin
aksı
görülmektedir (Şekil 2.).

Şekil 2. Konya Harita-i Umumiyesi (Kaptan, 2018)
İmar planının ortaya çıktığı ilk zamanlarda 2-3 katlı binaların yapıldığı bu aks, zaman
içerisinde bazı değişimlere uğramıştır. 1965 yılında İller Bankası tarafından düzenlenen bir
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yarışma neticesinde Konya kenti için yeni bir imar planı hazırlanmıştır. Hazırlanan bu imar
planı ile kentin yeni ihtiyaçlarına çözüm üretilmesi amaçlanmıştır. Öncelikli kararlardan biri
ise Mevlâna Caddesi’nin yayalaştırılmasıdır. (Yenice, 2012; Demirkan, 2019). Tarihsel süreç
içerisinde Mevlâna- Alaeddin aksının değişimi Şekil 3’te yer almaktadır.

Şekil 3. Tarihsel süreç içerisinde Mevlâna- Alaeddin aksının değişimi (Yenice, 2011)
18. yüzyılın sonlarına kadar Konya kentinde imar faaliyetleri adına önemli bir gelişme
yaşanmamıştır. Ancak 1867 yılında çıkan yangın sonrasında çarşıda yer alan yapıların çoğunun
yangından etkilenmesi neticesinde imar faaliyetleri başlamış ve sürekli hale gelmiştir. 1946 yılı
imar planına göre yerleşim alanları daha çok Alaeddin tepesinin etrafında yer alırken; ticari ve
kamusal alanlar ise Mevlâna Türbesi civarında yoğunlaşmıştır. 1954 yılının imar planında
ise büyük değişiklikler yapılmamış, Mevlâna caddesinin ticari işlevinin sürdürülmesi
öngörülmüştür.
1966
yılı
imar
planında
yaya
erişilebilirliği
ön
planda
tutularak Mevlâna Caddesi’nin de tamamen yaya kullanımına ayrılması öngörülmüştür. Ancak
bu karar uygulanmamıştır. Mevlâna Caddesi’nin ticari yoğunluğunun farklı bölgelere
dağıtılması da bu dönem imar planında yer almaktadır. 1999 yılı Nazım İmar Planı
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ile Mevlâna Caddesi’ne ağırlıklı olarak ticaret ve yönetim işlevleri verilmiştir. 2000 yılı imar
planına göre Mevlâna-Alaeddin aksını da içerisine alan bölgenin ticaret ve turizm işlevleri
açısından geliştirilmesi hedeflenmiştir. 1997 yılında temeli atılan ve 2009 yılında son halini
alan Konya Koruma Amaçlı İmar Planı’na göre Mevlana Caddesi’nin yoğun araç trafiğinin
azaltılması amacıyla birden fazla ulaşım ağı ile desteklenmesi, bu doğrultuda Alaeddin ve Yeni
Adliye arasında tramvay hattının yapılması, geleneksel çarşı bölgesinde yayalaştırma
çalışmalarının artırılması, ilerleyen zamanlarda ise Mevlana Caddesi’nin yalnızca toplu taşıma,
bisiklet ve yaya kullanımına açılarak araç kullanımına kapatılmasının hedeflendiği
belirtilmiştir. Ayrıca bu imar planında bina yükseklikleri ve cephe düzenlemeleri ile ilgili
çalışmalara da yer verilmiştir (Yenice, 2012; Kaptan, 2018).
Konya Mevlâna- Alaeddin aksı uzun yıllar boyunca kent için ulaşım aksı niteliğinin yanı sıra
hem ticari hem de sosyal açıdan önemli bir güzergâh olmuştur. Bu aks üzerinde tarih boyunca
camiler, meydanlar, hanlar, hamamlar, çarşılar, dükkanlar ve birçok kamu binaları yer
almıştır. Bu binalar kimi zaman yapısal değişikliğe uğramış, kimi zaman ise yeniden
işlevlendirilerek kullanılmıştır. Bazı binalar ise ulaşım aksının genişletilmesi ve yol yapımı gibi
gerekçeler ile yıkılmış ve bu sebeple günümüze ulaşamamıştır.
Şekil 4. ve Şekil 5.’te Mevlâna-Alaeddin aksı üzerinde 20. Yüzyıldan itibaren yapılan önemli
binaların; yapım ve yıkılış tarihlerinin, konumlarının, fotoğraflarının ve bilgilerinin yer aldığı
bir tablo oluşturulmuştur (Karpuz, Odabaşı, Köseoğlu ve Söğüt, 1996; Kuştepe, 2011; Yaldız
ve Sayar, 2016; Civelekoğlu, 2017; Çağlar, 2018).
Sayfa Sonu
Bina Adı
Günümüzd Hayat
e Varlığını Apartmanı
Devam
Ettiren
Binalar Merkez
Bankası

Yapım Konumu
Yılı
1938

Açıklama
Günümüzde ticaret
+ ofis işlevleri
göstermektedir.
Günümüzde işlevini
devam
ettirmektedir.

1974

Konya Zabıta
Dairesi Başkanlığı
olarak işlev
göstermektedir.

Sanayi Nefise 1901
Mektebi – İl
Genel Meclisi
Toplantı
Salonu
Vakıf İş Hanı 20. yy
ilk
yarısı

Konya Kültür
Varlıklarını Koruma
Bölge Kurulu
Müdürlüğü ve
Konya Vakıflar
Bölge Müdürlüğü
olarak hizmet
vermektedir.
I.Ulusal mimarlık
dönemi üslubuyla
inşa edilen bina
günümüzde Yapı
Kredi Bankası

Eski Osmanlı 1921
Bankası
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olarak işlevini
sürdürmektedir.
Ziraat
Bankası

1929

Günümüzde işlevini
devam
ettirmektedir.

Yeni İş
Bankası

20. yy.
ikinci
yarısı

Günümüzde işlevini
devam
ettirmektedir.

Tekel Binası

1950

Bina günümüzde
kullanılmamaktadır.

Tahtıkale
1940
Mescidi/Asri
Cami/Vezneda
r Hüseyin Ağa
Mescidi
Türk Telekom 20. yy.
başları

Günümüzde cami
olarak işlevini
sürdürmektedir.

PTT Binası

1926

Yüzüktaş
Binası

20. yy.
başları

Telgraf İdaresi
olarak tasarlanan
yapı PTT Merkez
Müdürlüğü olarak
işlev
göstermektedir.
Günümüzde ticaret
+ ofis işlevleri
göstermektedir.

Fatih Çarşısı

1966

Günümüzde işlevini
devam
ettirmektedir.

Gazi Mustafa 1927
Kemal
İlköğretim
Okulu

Günümüzde Konya
Teknik Üniversitesi
Sürekli Eğitim
Merkezi Müdürlüğü
olarak
kullanılmaktadır.

Günümüzde işlevini
devam
ettirmektedir.

Şekil 4. Mevlâna- Alaeddin aksı üzerinde günümüzde varlığını devam ettiren binalar

www.artuklukongresi.org

539

Mardin, TURKEY

7th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

Bina Adı

Yapım Yılı- Yıkıl Konumu
ışı
Yıkıla Muallimler 1923-?
n
Birliği
Binala
r

Yeni
Sinema
Binası

1940-?

Yusuf Şar 1910-1956
Konağı

Eski İş
Bankası
Binası

1951-1986

Fotoğraf

Açıklama
Binanın yıkılış
tarihi tam olarak
bilinemese de 1
940 yılında
binanın yerine
Yeni
Sinema’nın inşa
edildiği
bilinmektedir.
Binanın yıkılış
tarihi tam olarak
bilinemese de
kaynaklarda
1980’lere ait
fotoğraflarda
binanın yer
aldığı
görülmektedir.
1920 yılından
sonra Konya
Belediye Binası
olarak
kullanılmış,
1956 yılında
ihtiyaçlara
cevap
veremediği
gerekçesiyle
yıkılmıştır.
1986 yılında yol
genişletme
çalışmaları için
yıkılmıştır.

İl Halk
1978-2012
Kütüphane
si

Mevlâna Tetkikl
eri Enstitüsü
olarak inşa
edilen bina daha
sonra İl Halk
Kütüphanesi
olarak hizmet
vermiştir.
Şekil 5. Mevlâna-Alaeddin aksı üzerinde geçmişte var olup günümüze ulaşamayan binalar
Geçmişte Mevlâna-Alaeddin aksı üzerinde yer alan ancak günümüze ulaşamayan birçok
bina bulunmaktadır. Çalışma kapsamında; Şekil 5’te yer alan, 20. yüzyılda inşa edilip
günümüzde varlığını sürdüremeyen binalar arasından Eski İş Bankası Binası incelenmiştir. Bu
binanın incelenme sebebi, döneminde kente kattığı değerler ile kendinden sonraki birçok
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binaya örnek teşkil etmiş olması ve binanın İkinci Ulusal Mimarlık Dönemi’ne ait özellikler
göstermesidir.
2.
İKİNCİ ULUSAL MİMARLIK DÖNEMİ
19. yüzyılın sonu, 20. yüzyılın başında Panislamizm olarak adlandırılan dönem, Osmanlı-İslam
sentezi etkisindedir. Siyasi dengelerin değişmesi ile Panislamizm akımı sona ermiş, milliyetçi
düşüncenin hâkim olduğu Pantürkizm olarak adlandırılan dönem başlamıştır. Siyasi ve
toplumsal değişimlerin etkileri mimaride de görülmektedir (Hasol, 1999). 1927’lerde
mimarlıkta meydana gelen değişimler 1940’lara kadar devam etmiş, 1940-1950 yıllarında
İkinci Ulusal Mimarlık Akımı olarak varlığını sürdürmüştür. 1938 yılında Atatürk’ün ölümü ve
1939 yılında 2. Dünya savaşının başlaması bu dönemleri etkileyen tarihi olaylardır. İkinci
Ulusal Mimarlık Akımına giden yoldaki düşüncelerin temeli 1930’lu yıllarda atılmaya
başlanmıştır. Öncelikle Almanya ve İtalya’da başlayan aşırı milliyetçi düşünceler mimarlık da
dâhil olmak üzere birçok alanda etkisini göstermiştir. Bu doğrultuda Almanya ve İtalya’da;
simetrik, taş malzeme ile yapılmış, büyük ölçekli ve anıtsal yapıların sayısı artmaya
başlamıştır. Mimarlık siyasi amaçlar için kullanılan bir araç haline gelmiş ve devletin gücünü
gösterme yöntemi olmuştur (Sözen, 1984, ss. 243–244). İkinci ulusal mimarinin ortaya
çıkmasında Sedat Hakkı Eldem’in mimari eylemleri, milliyetçilik düşüncesinin önem
kazanması, dönemin siyasi durumu ve yabancı mimarlara karşı değişen düşünceler etkili
olmuştur (Sözen ve Tapan, 1973, ss. 243–244). Bu dönem mimarisi; dönemin politik ilişkileri,
yabancı öğretim üyelerinin çoğunlukla Alman ve Avusturyalı olması, sanat ve tasarım
düşüncelerinin Almanya ile benzerlik göstermesi gibi nedenlerle 1939 yıllarındaki “Alman
eklektizmi” adı verilen Alman mimarisinden etkilenmiştir. Alman mimarisine benzer
şekilde Türkiye’de mimarlık eğitimi veren kurumlardaki öğretim üyeleri milli düşünceyi
benimsemiş, Osmanlı motifleri kullanılarak binalarda anıtsallığın hâkim olması fikrini
savunmuşlardır. Yine Alman mimarisinde yer alan anıtsal düşünceye benzer biçimde; kesme
taş tercih edilmiş, kolonlar tekrarlanmış ve insan ölçeğinin üzerinde mimari elemanlar
kullanılmıştır (Sözen ve Tapan, 1973, ss. 248–249). Sözen ve Tapan, Birinci Ulusal Mimarlık
Akımı ile İkinci Ulusal Mimarlık Akımı arasındaki farkı şu şekilde açıklamaktadır; “Birincisi
Osmanlı İmparatorluğu’nun son yıllarında yaygınlık kazanmaya başlamış, yaslanmak istediği
kaynak, genellikle Osmanlı mimarlığının Sinan dönemi olmuştur. İkincisinde ise, Türk sivil
mimarlığı, ulusalcılığın asıl yeridir” (Sözen ve Tapan, 1973, s. 245). Bu dönemin önemli
yapılarının başında Anıtkabir gelmektedir. Bunun haricinde Çanakkale Anıtı, Ankara Fen
Fakültesi, İstanbul Fen ve Edebiyat Fakültesi, İstanbul Radyoevi ve İstanbul Taşlık Gazinosu
gibi eserlerin yanı sıra; Ankara ve İstanbul başta olmak üzere birçok farklı ilde, özellikle kamu
yapılarında bu döneme ait örnekler görülmektedir. İkinci Ulusal Mimarlık dönemine ait
eserleriyle bilinen başlıca mimarlar; Sedad Hakkı Eldem, Paul Bonatz ve Emin Onat’tır. Bu
mimarların ve dönemin diğer mimarlarının eserleri incelendiğinde; kesme taşın kullanımında,
mimari elemanlar arasındaki oranda, pencere ve saçak detaylarında biçimci bir düşüncenin
hâkimiyeti görülmektedir (Sözen ve Tapan, 1973, ss. 246–247).
Doğan Hasol’a göre; “1950’ler, Türk mimarlığının, teknolojik, ekonomik, sosyal, çevresel
verilere bakmaksızın daha çok, dış yayın ve etkilerle beslendiği evrenselci, rasyonalist bir
dönemdir. Modern Mimarlık görünüm olarak Türkiye’ye gelmiştir ama yeterli teknolojik
altyapı ortada yoktur” (Hasol, 1999).
3.
ARİF HİKMET HOLTAY’IN MİMARİ YAKLAŞIMI
Üniversite eğitimini Almanya’da tamamlayan Arif Hikmet Holtay, iş hayatına Avusturya’da
başlamıştır. Mimari düşüncesi, karakteri ve ana dili gibi konuştuğu Almancası ile çevresi
tarafından “Alman ekolü” olarak bilinmektedir. Holtay, 1930 yılında Mimar Sinan
Güzel Sanatlar Akademisinde göreve başlamış ve emekli oluncaya dek görevini sürdürmüştür.
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Akademisyen kimliğinin yanı sıra, dönemin akımlarına uygun nitelikte mimari projeler üreterek
tasarım ve uygulama alanında da önemli bir yer edinmiştir. Holtay’ın mimari projeleri iki
döneme ayrılmaktadır. 1930-1940 yılları arasını kapsayan ilk dönemde Türkiye’deki mimari
tasarımlarda, çoğunlukla batı etkisi görülmektedir. Bauhaus akımının getirdiği; ekonomik, sade
ve işlevsel tasarımlar bu dönemde ön plandadır. Holtay, bu döneme ait projelerinde; betonarme
yapım sistemi, kolonlar üzerinde yükselen binalar, teras çatılar ve geniş
açıklıklar kullanarak yeni formlar oluşturmuştur. 1940-1952 yılları Holtay’ın projelerinin yer
aldığı ikinci dönem olarak bilinmektedir. Bu dönemde 2. Dünya Savaşı’nın da etkisiyle ülkede
ulusalcı ve yerel düşünce hâkim olmuştur. Bu dönemin ilham kaynağı ise Sedad Hakkı
Eldem’in araştırma konusu olan “Türk Evi” olmuştur (Küreğibüyük, 2011).
4.
KONYA İŞ BANKASI BİNASI
Arif Hikmet Holtay, bir mimar olarak; konut, restoran ve kamu binaları gibi farklı işlevlerde
birçok proje tasarlamıştır. Bu projelerden bir kısmı da; Samsun, Mersin, Malatya, Bursa ve
Konya İş Bankası şube binalarıdır. Samsun ve Mersin İş Bankası Şube Binaları 1949’da,
Malatya şube binası 1952 yılında, Bursa ve Konya şube binaları ise 1951 yılında inşa
edilmiştir (Küreğibüyük, 2011) (Şekil 6.).

Şekil 6. Arif Hikmet Holtay tarafından tasarlanan farklı illerdeki İş Bankası Şube
Binası örnekleri (Küreğibüyük, 2011)
Günümüzde; Konya ili, Karatay ilçesi, Mevlana caddesi, 38 numarada, 76 pafta, 152 Ada, 98
parselde yer alan Kuveyt Türk Bankası binası, daha önce Konya İş Bankası Şube
Binasının olduğu konumda bulunmaktadır (Kuştepe, 2011) (Şekil 7.).
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Şekil 7. Konya İş Bankası Şube Binası’nın Mevlâna Caddesi üzerindeki konumu(Kuştepe,
2011; Konya Kent Rehberi, 2021)
Konya İş Bankası Şube Binası, Mevlâna Caddesi üzerindeki ana kütleden farklılaşarak yola
doğru taşan, kolonatlı çıkmaları ile dikkat çekmektedir. Büyük kapılı ve yüksek kolonatlı girişi,
tekrar eden pencereleri, kemerli açıklıkları ve taş kaplaması ile döneminin özelliklerini
taşımaktadır. Betonarme karkas sistemle yapılan binanın dış cephesi taş kaplama ile kaplanarak
binaya anıtsal ve yerel bir kimlik kazandırılması amaçlanmıştır (Şekil 8.). Farklı kottaki
kolonlu çıkmalar ile binaya yatayda ve düşeyde hareket kazandırılmış; bina, caddeden
algılanabilir hale getirilmiştir.
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Şekil 8. Konya İş Bankası Şube Binası (Kuştepe, 2011)
1954-1955 yıllarında Alaeddin Tepesi’nden bakıldığında Mevlâna Türbesi’nin görüleceği
biçimde ulaşımın kesintisiz olması hedeflenmiştir. Bu doğrultuda Hükümet Meydanı’ndan
Türbe Önü Caddesi’ne direkt bir yol açılmıştır. Bu yolun açılması için bazı tarihi yapılar
yıkılmıştır. Eski İş Bankası Binası, kolonatlı girişinin yola taşması ve Mevlâna külliyesinin
görünümünü engellemesi gerekçeleriyle 1986 yılında yıkılmıştır (Çağlar, 2018).
5.
SONUÇ
1967 yılında Yavuz Taşçı ve Haluk Berksan tarafından öngörülen imar planına göre kentin
omurgası, Alaeddin Tepesi ile Mevlâna Türbesi arasındaki aks üzerine kurulmuş olup aksın
yayalaştırılması öngörülmüştür. Geçmişten günümüze bu aks üzerinde yer alan birçok bina
yayalaşma hedefi doğrultusunda yıkılmış olmasına rağmen bu plan hala
uygulanamamıştır. Mevcut tramvay hattına 2013 Yılı Ulaşım Ana Planı doğrultusunda
Alaeddin-Mevlâna güzergahın eklenmesi ve araç yollarının düzenlenmesi sonucunda araç
trafiği daha da yoğunlaşmış, yayalaştırma çalışmaları sonuç vermemiştir.
Yapılan çalışmada Mevlâna-Alaeddin aksı tanımlanarak tarihçesinden, fiziksel özelliklerinden
bahsedilmiştir. Bu aks üzerinde 20. yüzyılda inşa edilen binalar açıklanmış, çeşitli sebeplerle
yıkılarak günümüze ulaşamayan binalar listelenmiştir.
Yol çalışmaları sebebiyle yıkılan birçok binadan biri olan Eski İş Bankası binası, Konya için
İkinci Ulusal Mimarlık Dönemi’nin önemli eserlerinden biri olmuştur. Binanın dönemini ve
mimari özelliklerini anlamak amacıyla İkinci Ulusal Mimarlık Dönemi açıklanmış, binanın
mimarı Arif Hikmet Holtay’ın mimari üslubundan bahsedilmiştir. Mimarın farklı iller için
tasarladığı İş Bankası binaları incelenmiştir. Bu binaların da İkinci Ulusal Mimarlık
Dönemi üslubuyla yapıldığı görülmektedir. Farklı ölçeklerdeki bu binalar, betonarme karkas
sistem ile yapılmıştır. Anıtsal nitelik taşıma ve kolonatlı giriş kullanımı
mimarın tasarladığı diğer şube binalarında da görülmektedir.
Son olarak Konya Eski İş Bankası binasının kent içerisindeki konumu ve mimari özellikleri
açıklanmıştır. Bina; konumu, kimliği ve mimari özellikleri ile kent hafızasında yer edinmiştir.
Yol genişletilmesi sebebiyle günümüze ulaşamayan Eski İş Bankası binası, yıkılan birçok bina
gibi Konya kentinin hafızasını oluşturmaktadır. İl Halk Kütüphanesi binasının yakın zamanda
(2012) yıkılması ise yol yapım çalışmasının günümüzde de devam ettiğini ve aksın hala son
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halini alamadığını, 1967 yılında hedeflenen yayalaştırma planının ise günümüzde
de gerçekleştirilemediğini göstermektedir.
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PARKİNSON HASTALARINDA ÇİFT GÖREV EĞİTİMİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
Kevser GÜRSAN
Öğretim Görevlisi Kevser Gürsan Yozgat Bozok Üniversitesi Çekerek Fuat Oktay SHMYO
Orcid id: 0000-0002-0304-9913
ÖZET
Parkinson hastalığı, beynin orta bölgesinde yer alan substantia nigranın kompakt bölgesindeki
dopaminerjik nöronların seçici kaybı ve ekstrapiramidal yollarda alfa- sinüklein proteinlerinin
anormal kümelerinin oluşumuyla belirgin kronik, progresif, nörodejeneratif bir hastalıktır.
Parkinson hastalığının etiyolojisine bakıldığında idiopatik, semptomatik, herediter veya
ikincil bir hastalığa bağlı olarak gelişebildiği görülmektedir. Bu hastalığın en belirgin
semptomları arasında rijidite, istirahat tremoru, akinezi/bradikinezi ve postural stabilizasyon
yetersizliği, otomatik hareketlerin bozulması, çeşitli postüral deformasyonlar ve kognitifsel
bozukluk gibi pek çok semptom birlikte ya da tek başına görülebilmektedir. Parkinson
hastalığın en önemli semptomları arasında görülen kognitifsel bozukluk, hastaların planlama,
uygun iletişim, ilişkiler ve görev odaklı davranışlarındaki olumsuz etkilenimlerine neden
olmaktadır. Bu da hastaların yaşamsal aktivitelerinin planlanması, programlanması,
sıralaması, hedefe doğru koordineli/zamanlı devam ettirilmesini, fonksiyonel işlevlerin
bozulmasına ve günlük yaşam aktivitelerinin karşılanmasında güçlükler çıkarmaktadır. Bu
güçlüklerin önlenmesi/ tedavi edilmesi/ yok edilmesi için çift görev (ikili görev) eğitiminin
verilmesi Parkinson hastalarının rehabilitasyonunda önemli rol oynamaktadır. İkili görev, iki
farklı görevin motor-motor veya kognitif-motor görevlerini kapsayan aynı zamanda
yapılabilen aktiviteler olarak tanımlanmaktadır. Günlük hayatta bireyler çok sayıda ikili görev
yapmaktadır. Bunlar arasında; telefonla konuşurken not alınması, araba kullanırken ya da
yürürken biriyle konuşmak, yemek yaparken şarkı söylemek ve bunun gibi birçok örnek
verilebilmektedir. İkili görev aktivitesi, beynin singular kortex, prefrontal alan, beyin sapı
motor alanları ve bazal ganglionlarda bulunan çalışma alanları sayesinde yapılmaktadır.
Parkinson hastalığında extrapiramidal yollar ve bazal ganglionlar etkilendiği için aynı
zamanda aynı anda iki aktivitenin yapılması da zorlaşmaktadır. Bu yüzden son dönemde
yapılan çalışmalar Parkinson hastalarının rehabilitasyonunda ikili görev eğitiminin olması
gerektiğini vurgulamaktadır. Yurt dışı kaynaklarında ikili görev eğitimi ile birçok çalışma
yapılmıştır. Fakat Türkiye’de ikili görev eğitiminin uygulanmasına yönelik çalışmalar
oldukça az sayıdadır. Bu çalışma ile ülkemizde Parkinson hastalarına yönelik verilen
rehabilitasyon hizmetlerinde ikili görev eğitiminin de programa dahil edilmesi için farkındalık
oluşturulması amaçlanmıştır. Aynı zamanda ikili görev eğitiminin uygulanmasında hem üst
ekstremite hem de alt ekstremiteye yönelik ayrımların yapılması, Parkinson hastalarının da
evrelerine göre eğitimlerinin düzenlenmesi, uygulanacak olan ikili görev eğitimlerinin hastaya
özgü nitelikte olması ve farklı egzersiz programlarıyla kombine edilerek uygulanması
gerektiği sonucuna ilgili literatür taranarak ulaşılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Parkinson Hastalığı, İkili Görev Eğitimi, Rehabilitasyon, Literatür
Çalışması.
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A STUDY ON DUAL TASK TRAİNİNG İN PARKİNSON'S PATİENTS

ABSTRACT
Parkinson's disease is a chronic, progressive, neurodegenerative disease characterized by
selective loss of dopaminergic neurons in the compact region of the substantia nigra in the
central region of the brain and the formation of abnormal clusters of alpha-synuclein proteins
in the extrapyramidal pathways. Considering the etiology of Parkinson's disease, it is seen that
it can develop due to idiopathic, symptomatic, hereditary or secondary disease. Among the
most prominent symptoms of this disease, many symptoms such as rigidity, resting tremor,
akinesia/bradykinesia and postural stabilization failure, deterioration of automatic
movements, various postural deformations and cognitive impairment can be seen together or
alone. Cognitive impairment, which is one of the most important symptoms of Parkinson's
disease, causes negative effects on patients' planning, appropriate communication,
relationships and task-oriented behaviors. This causes difficulties in planning, programming,
sequencing of patients' vital activities, maintaining them in a coordinated/timed manner
towards the target, deterioration of functional functions and meeting daily living activities.
Providing dual-task (dual-task) training to prevent/treat/eliminate these difficulties plays an
important role in the rehabilitation of Parkinson's patients. Dual task is defined as activities
that can be performed at the same time, involving motor-motor or cognitive-motor tasks of
two different tasks. In daily life, individuals perform many dual tasks. Among them; There are
many examples such as taking notes while talking on the phone, talking to someone while
driving or walking, singing while cooking and so on. Dual-task activity is achieved through
the working areas of the brain located in the cingular cortex, prefrontal area, brain stem motor
areas, and basal ganglia. Since the extrapyramidal pathways and basal ganglia are affected in
Parkinson's disease, it becomes difficult to do two activities at the same time. Therefore,
recent studies emphasize the need for dual-task training in the rehabilitation of Parkinson's
patients. Many studies have been carried out with dual-task training in foreign sources.
However, there are very few studies on the implementation of dual-task training in Turkey.
With this study, it was aimed to raise awareness to include dual-task training in the
rehabilitation services provided for Parkinson's patients in our country. At the same time, it
was concluded by scanning the relevant literature that in the implementation of dual-task
training, distinctions should be made for both the upper extremity and the lower extremity, the
training of Parkinson's patients should be organized according to their stages, the dual-task
training to be applied should be patient-specific and combined with different exercise
programs.
Keywords: Parkinson's Disease, Dual Task Training, Rehabilitation, Literature Study.
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Giriş
Parkinson hastalığı, beynin orta bölgesinde yer alan substantia nigranın kompakt bölgesindeki
dopaminerjik nöronların seçici kaybı ve ekstrapiramidal yollarda alfa-sinüklein proteinlerinin
anormal kümelerinin oluşumuyla belirgin kronik, progresif, nörodejeneratif bir hastalıktır
(Çınar, Çakmaklı & Tel, 2019). Parkinson hastalığı (PH), istemli motor kontrolün ilerleyici
bozulmasını içeren çok faktörlü nörodejeneratif bir hastalıktır. Bu, hastalığın birincil klinik
özelliğini temsil etmektedir (Lotankar, Prabhavalkar & Bhatt, 2017). İstemli motor kontrol
bozukluğu, zayıf denge ile birlikte ortaya çıkan akinezi, bradikinezi, hipokinezi, postural
instabilite, zayıf koordinasyon, rijidite, postür bozukluğu, istirahatte tremor görülmesi ve
çeşitli bilişsel bozukluklara yol açmaktadır (Frisardi, Santamato & Cheeran, 2016). Bu
semptomlar, beyindeki farklı seviyelerdeki değişikliklerden kaynaklanmaktadır. Bireylerde
meydana gelen motor değişiklikler, bazal gangliyonları oluşturan çekirdeklerden biri olan
substantia nigranın pars compacta'daki nöronların ilerleyici dejenerasyonundan kaynaklandığı
düşünülmektedir. Bu nöronların dejenerasyonu, motor kortikal alanları ve bazal gangliyonları
içeren nöronal devrelerin işlevsel bozukluğuna yol açmaktadır. Bu durum da PH’ye sahip
bireyin yaşam kalitesini etkileyen motor hareket anormallikleriyle sonuçlanmaktadır
(Lotankar, Prabhavalkar & Bhatt, 2017).
Gelişmiş ülkelerde PH’nin prevelansı genel nüfusun %0.3' ünün olduğu tahmin edilmektedir
(Tysnes & Storstein, 2017). 60 yaşından büyük bireylerin nüfusunun yaklaşık %1'lik
kısmında PH görülmektedir (Samii, Nutt & Ransom, 2004). PH’nin ülkemizdeki durumu ise
111/100 000’dir (Torun, Uysal, Gücüyener & Özdemir, 1995). PH’nin etiyolojisine
bakıldığında çevresel, idiopatik, semptomatik, herediter veya ikincil bir hastalığa bağlı olarak
ortaya çıktığı görülmektedir (Akbayır et al., 2017). PH’nin tanısının konulması için Birleşik
Krallık Parkinson Hastalığı Topluluğu Beyin Bankası tarafından genel ölçütler belirlenmiştir.
Bu ölçütler:
•

Bradikinezi

•

En az bir tanesinin (a, b, c) eşlik etmesi

a) 4-6 Hz frekansında görülen istirahat halinde tremor,
b) Rijidite,
c) Postüral instabilite.
Parkinson Hastalığının Dışlama Kriterleri
• Yinelenen inme öyküsü ve Parkinson benzeri semptomların tek tek görülmesi
• Yinelen kafa travması
• Kesin beyin iltihabı öyküsü
• Semptomların başlangıcında nöroleptik kullanım öyküsü
• Birden fazla sayıda akrabada etkilenme
• Belirtilerin kaybolduğu veya azaldığı dönemler
• Ekstraoküler kasların akut distonik reaksiyonu
• Üç yıl sonrasında belirtilerin unilateral sürmesi
• Supranükleer bakış felci
• Serebellar bulgular
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•
•

Hastalığın ortaya çıkış safhasında şiddetli otonomik tutulum
Hastalığın ortaya çıkış safhasında ağır demans (dil, praksi ve bellek bozukluğu ile
birlikte)
• Babinski refleksinin varlığı
• Bilgisayarlı Tomografi görüntülenmesi var olan beyin tümörü veya beyin omurilik
sıvısının emiliminde bozukluk olması
• Yüksek doz Leva-Dopaya yanıt alınamaması
İdiyopatik Parkinson Hastalığı için destekleyici kriterler
Kesin PH tanısı için 3 ya da daha fazla (en az 3) kriterin görülmesi gerekmektedir.
• Tek taraflı başlangıç
• Hastalığın ilerleyen durumu
• İstirahat halindeyken tremorunun olması
• Hastalığın başladığı tarafta belirtilerin simetri olmaksızın ilerlemesi
• Levodopaya olumlu cevap alınması
• Beş sene ya da daha fazla süren levodopa yanıtı
• Levodopa ilacının yan etkileri olarak diskinezilerin görülmesi
• Klinik semptomlarının ilerleyişi on sene veya daha fazla süre devam etmesi
(Hughes, Daniel, Kilford & Lees,1992).
PH, geniş kapsamlı etkileri olan karmaşık nörodejeneratif bir hastalıktır. Bu karmaşık
nörodejeneratif hastalığı 1967 yılında PH için Hoehn ve Yahr Evrelemesi ölçeği Margaret M.
Hoehn ve Melvin D. Yahr tarafından geliştirilmiştir. Bu ölçeğe göre PH, beş evreye göre
tanımlanmıştır. Bunlar:
Evre 1: Unilateral tremor, rijidite, akinezi ya da postüral dengesizlik (instabilite) durumu
vardır.
Evre 2: Bilateral rijidite, tremor, bradikinze/akinezi ya da bradimimi, yutma sorunları, öne
eğilmiş (kifotik) postür, yavaş yürüme ya da ayağın yer ile temasını kesmeden (sürterek)
yürüme görülmektedir. Denge kaybı/bozukluğu yoktur.
Evre 3: Bu evrede Evre 2’ deki bulgular devam etmektedir. Ayrıca hastada denge
kayıplarının ya da bozukluklarının görülmesi de semptomlara eklenir. Fakat bu evre de hasta
tüm faaliyetlerini bağımsız olarak gerçekleştirebilmektedir.
Evre 4: Hastalar günlük yaşam aktivitelerinin bir bölümünde ya da günlük yaşam
aktivitelerinin tamamında yardım ihtiyacı vardır.
Evre 5: Hasta yatağa veya tekerlekli sandalyeye bağımlıdır. (Hoehn & Yahr, 1967).
Klinikte Hoehn ve Yahr Evreleme ölçeğine göre hastalığın şiddeti sınıflandırılmaktadır.
Parkinson Hastalığının Rehabilitasyonu ve Çift Görev Eğitimi
PH’ nin ortaya çıkardığı bilişsel ve motor bozukluk semptomlarının yönetiminde farmakolojik
tedavilere odaklanılmıştır (Yiğit & Arıcıoğlu, 2015). Fakat PH’nin tedavi edilmesinde non
farmakalojik yaklaşımların etkisi yadsınamaz (Keus et al., 2009). Çünkü PH’ ye sahip
bireylerin fiziksel ve bilişsel fonksiyonların işlevsizleşmesi, hareket yeteneklerinin azalması,
günlük aktivitelerinin ve sosyal hayata katılımları gibi aktivitelerinde düşüş yaşanmaktadır.
Bu, başkalarına bağımlılığın artmasına, hareketsizliğe, ve sosyal izolasyona, yaşam kalitesinin
düşmesine neden olabilmektedir (Tomlinson et al., 2012).
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Klinikte sık kullanılan non-farmakolojik tedavi yaklaşımlardan birisi de rehabilitasyon
terapileridir (Tamburin et al., 2016). Rehabilitasyon terapileri farmakoloji ve cerrahi
yöntemlere destekleyici bir yaklaşım olarak hizmet vermektedir (Tomlinson et al., 2012).
Rehabilitasyon terapisi, hastaya eğitim ve destekleyici bir yaklaşım sağlayarak fonksiyonel
yeteneği en üst düzeye çıkarmak ve ikincil komplikasyonları en aza indirmek
amaçlanmaktadır. Parkinson hastalığı için rehabilitasyon terapisi kapsamında, transfer, duruş,
üst ekstremite işlevi, denge kaybı, düşmeler, yürüyüş ve fiziksel kapasite ve immobilite
üzerine odaklanmaktadır (Deane et al., 2001). Ayrıca PH’ ye sahip hastaların bağımsızlık
seviyelerini artırmak, hasta güvenliğini sağlamak, yaşam kalitesini korumak veya artırmak
bilişsel ve fiziksel tedavi edici yaklaşımları uygulamak ve çeşitli terapötik egzersizleri
rehabilitasyon programlarında kullanmaktadır (Schrag, Jahanshahi & Quinn, 2000; Keus et
al., 2009).
PH’nin, bir diğer önemli bozukluklarından birisi de yürütücü işlev bozukluklarıdır. Yürütücü
işlev, işlem hızı, dikkat ve dil becerileri, karar verme, problem çözme, bireylerin yapmak
istediklerini planlayıp, koordine etmesi ve hedeflere ulaşması olarak tanımlanmaktadır
(Cooper et al., 2009). PH’ ye sahip hastalarının çoğunda dikkat, yürütme işlevi, uzamsal algı
ve epizodik hafızayı yöneten frontal lob disfonksiyonu vardır (Watson & Leverenz, 2010).
Tüm bu dejeneratif değişiklikler hastaların motor performanslarınıda önemli ölçüde
etkilemektedir (Oğuz et al., 2009). PH’ ye sahip hastalar, sağlıklı bireylere göre daha fazla
denge kayıpları, hareket yeteneklerinde azalmalar, postüral kontrolsüzlüğe sahiptir (Çarıkçı,
2019).
PH’ ye sahip bireyler, özellikle gündelik hayatta çokça sık kullanılan ikili görevleri yerine
getirmede de büyük zorluklar yaşamaktadır (Johansson et al., 2021). Bu nedenle, Parkinson
hastaları rehabilitasyon programlarına alınırken, hastalara tek görev egzersiz yaptırıldığındaki
performans ile çift görev (ikili görev) egzersizleri yaptırıldığındaki motor ve bilişsel
performanslarındaki düşmeler göz önünde bulundurulmalıdır. Çift görev ifadesi, aynı anda
farklı iki görevin gerçekleştirildiği durumlarını tanımlamaktadır (Strobach, 2020). Bu farklı
iki görev kimi zaman motor –motor veya kognitif –motor görevleri olabilmektedir. Bir eşya
taşırken hareket edilmesi gibi iki motor görevin aynı anda gerçekleştirildiği motor-motor
göreve örnek iken bir egzersiz yaparken sayı saymak, konuşmak ise kognitif- motor ikili
göreve örnek olarak verilebilmektedir (Yang, Cheng, Lee, Liu & Wang, 2019).
Çift görev etkinliğini açıklamak için alanyazında iki teori geliştirilmiştir. Bu iki teori kapasite
teorisi ve darboğaz teorisidir (Baflı, 2019). Kapasite teorisine göre çift görev etkinliğine göre
beynin bu etkinlikleri gerçekleştirmesi için işlem kapasitesi vardır. Bu işlem kapasitesinin
belirli bir sınırı vardır. Bireyler hareket ederken bu işlem kapasitesinin bir kısmını kullanır
(Taşvuran, 2020). Hareket ederken başka bir kognitifsel ya da motor hareket yapılması
bireylerin işlem kapasitelerini zorlayarak yapılan kognitifsel ya da motor hareketlerin diğer
hareket ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu yüzden bu hareketlerin performansında bozulmalar
ya da düşmeler meydana gelmektedir (Woollacott & Shumway-Cook, 2002).
Çift görev etkinliğin açıklamak için geliştirilen diğer bir teorem ise darboğaz teorisidir
(Taşvuran, 2020). Darboğaz teorisine göre, iki farklı görev aynı anda gerçekleşmez. Bu iki
farklı görev sırasıyla gerçekleştirilir. Bu gerçekleştirme esnasında yapılan görevler kapasite
teorisinde olduğu gibi bir çatışmaya girer. Tam bu nokta da yine performansın düşmesi ya da
bozulması meydana gelmektedir (Ruthruff, Pashler & Klaassen, 2001).
İkili görev ve tekli görev esnasında beynin farklı bölgelerinin aktif olup olmadığı literatürde
ilgi konusu olmuştur (Kayabınar, 2019). Yapılan görüntüleme tekniklerine göre ikili görev
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etkinliğin sırasında beynin farklı alanlarında nöral aktivite olduğu bulunmuştur (Wu, Liu,
Hallett, Zheng, & Chan, 2013).
İlgili literatür tarandığında ikili görev eğitimi, bilişsel-motor performansı iyileştirmektedir
(Fernandes, Rocha, Santos & Tavares, 2015). İkili görev eğitimi, PH’ye sahip bireylerde
yapılan hareketlerin amaca ulaşılmasını sağlamaktadır. Bu amaca ulaşılabiliyor olması
hastaların günlük yaşam aktivitelerinin gerçekleştirilmesinde de önemli rol oynamaktadır.
Candan ve arkadaşları (ark.) 2020 yılında yaptığı bir çalışmada PH’ye sahip hastalarının
rehabilitasyon programına bilişsel görev içerikli ikili görev eğitimi uygulanmıştır. Uygulama
sonucunda PH’li bireylerin el fonksiyonunu geliştirmede yararlı olabileceğini bulmuşlardır.
Gülşen ve ark. 2020 yılında yaptığı bir çalışmada PH’de erken evrede başlayan üst ekstremite
becerilerindeki çift görev etkilenimin, yine çift görev eğitimi hastaya erken evrede
uygulanması gerektiğini bulmuşlardır.
Almak ve ark. 2006 yılında yaptığı çalışmasında PH’ye sahip bireylere çift görevi verilmiş ve
hastaların yürüme performansının azaldığı bulunmuştur. Rehabilitasyon programlarında
PH’ye sahip bireylere çift görevlerde önceliklerini belirlemeleri konusunda eğitilmeleri
gerektiğini ve çift görev esnasında hastaların yaşadıkları sorunlar belirlenerek bunları
düzeltmeye yönelik yöntemleri geliştirebileceklerini vurgulamışlardır.
Zirek ve ark. 2017 yılında yaptığı bir çalışmada, PH’li bireyler ile aynı yaş grubundaki
sağlıklı olguların kognitif çift görev yeteneklerini karşılaştırmıştır. Karşılaştırma sonucunda
PH’si olan bireylerin zamanlı kalk yürü testinde sürenin daha da arttığı bulmuşlardır.
Moustafa ve ark. 2019 yılında yaptığı bir çalışmada ikili görev eğitiminin, yürüme
performansını, kognitif fonksiyonu, dengeyi, düşme sıklığını ve korkusunu olumlu etkileyen
emniyetli bir yaklaşım olduğunu ve Parkinson hastalarında tercih edilebilir bir tedavi seçeneği
olduğu bulmuşlardır.
Raffegeau ve ark. 2019 yılında yaptıkları bir metaanaliz çalışmasında PH’li bireylerin ikili
görev eğitimlerinde yürüme hızlarının daha düşük olduğunu bulmuşlardır.
Yogev-Seligmann ve ark. PH’li bireylerin grup çalışmasında yürüme esnasında bilişsel görev
(motor ve kognitif ) ikili görev eğitimi verilmiştir. Belirli bir süre sonra verilen motor-bilişsel
görev eğitiminin yürüyüş yürüyüşün hızını ve yürüyüşün parametrelerini geliştirdiğini
göstermişlerdir.
Yang ve ark. 2019 yılında yaptıkları bir çalışmada PH’ye sahip bireylerin 12 seanslık bir
bilişsel ve motor ikili görev yürüyüş eğitiminin, yürüyüş parametrelerinde olumlu
değişiklikler gösterdiğini ve hastaların farklı evrelere göre farklı eğitim stratejisi alması
gerektiğini vurgulamışlardır.
Silva ve ark. 2018 yılında yaptıkları bir çalışmada PH’ye sahip bireylere su içerisinde çift
görev eğitimi belirli bir süre boyunca verilmiştir. Hastaların fonksiyonel mobiliteyi, dengeyi
ve yürümeyi iyileştirebildiği ve bu türde uygulanan egzersizlerin umut verici bir tedavi
olasılığı olduğunu belirtmişlerdir.
Valenzula ve ark. 2020 yılında yaptıkları bir çalışmada PH’ ye sahip hastalara ikili görev
eğitimi ve tekli görev eğitimleri verilmiştir. İkili görev eğitiminin yürüyüş hızında ve adım
uzunluğunda olumlu gelişmeler olduğunu aynı zamanda yaşam kalitesini de artırdığı
bulunmuştur.
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Sonuç ve Öneriler
İlgili literatür tarandığında PH’ye sahip bireylerin motor-motor ve/veya motor-kognitifsel ikili
görev eğitimlerinin rehabilitasyon programlarında olması gerektiği bulunmuştur. Aynı
zamanda literatürdeki PH üzerinde yapılan ikili görev çalışmalarında bireylerin genellikle alt
ekstremitesine yönelik hareket yeteneği üzerinde çalışmalar yapıldığını, üst ekstremitenin
hareket yeteneği üzerinde çalışmaların çok az olduğu görülmektedir. Çalışmalar neticesinde
ortaya çıkan diğer bir sonuç ise uygulanan ikili görev eğitimlerinin hastaların evrelerine göre
ayrılmadığı görülmüştür. Gelecekte yapılacak çalışmalarda ikili görev eğitimlerinin PH’nin
evrelerine göre yapılması gerektiği bulunmuştur. Aynı zamanda verilecek olan çift görev
eğitiminin nasıl, ne şekilde uygulanacağı hastanın ihtiyaçları doğrultusunda
şekillendirilmesinin hastanın tedavi edilmesinde daha büyük yarar sağlayacağı
düşünülmektedir. Ayrıca ilgili konuda ülkemizdeki çalışmaların sayıca çok az olduğu
görülmektedir. Ülkemizdeki klinisyenlerin ve araştırmacıların bu konuda farkındalığının
sağlanarak çalışma yapması ilgili literatüre önemli katkı sağlayacaktır.
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ABSTRACT
Although selenium (Se) is an essential element for humans and animals, it can cause toxicity when taken
in excessive amounts. Although plants are the main source of Se for many organisms, Se is not an
essential element for plants. On the other hand, excessive amount of Se causes chlorosis and inhibit
growth in plants. Se toxicity is one of the important problems for many organisms in agriculture and
medicine. Saccharomyces cerevisiae a model organism for eukaryotic organisms, has been frequently
used in biotechnological studies that including toxicity studies, due to its easy manipulation and rapid
reproduction. Determination of Se concentration according to the medium and different strains of
Saccharomyces cerevisiae is the most important stage of Se toxicity and Se tolerance studies. In this
study, selective YNB media containing 0 mM, 1 mM, 3 mM, 5 mM, 10 mM and 15 mM sodium selenite
(Na2SeO3) were prepared to determine the toxic Se concentration for the BY4741 yeast strain. It was
observed that BY4741 cells could not survive in the nutrient medium containing 15 mM Na2SeO3. It is
considered that this determined dose will be useful for similar studies on Se toxicity and Se tolerance.
Keywords: Selenium, BY4741, Se toxicity, YNB

Saccharomyces cerevisiae BY4741 IRKININ GELİŞİMİNİ SINIRLAYAN TOKSİK
SELENYUM DOZUNUN BELİRLENMESİ

ÖZET
Selenyum (Se), insanlar ve hayvanlar için gerekli bir element olmasına rağmen aşırı miktarda
alındığında toksisiteye neden olabilmektedir. Bitkiler birçok organizma için Se'nin ana kaynağı
olmasına karşın, Se bitkiler için mutlak gerekli bir element değildir. Diğer yandan aşırı miktarda alınan
Se, bitkilerde kloroza ve gelişim durmasına neden olur. Se toksisitesi tarım ve tıp alanlarında birçok
organizma için önemli problemlerden biridir. Ökaryotik organizmalar için model bir organizma olan
Saccharomyces cerevisiae, kolayca manipüle edilebilmesi ve hızla çoğalabilmesi nedeniyle toksisite
çalışmaları da dahil olmak üzere biyoteknolojik çalışmada sıklıkla kullanılmaktadır. Besi ortamı ve
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farklı Saccharomyces cerevisiae ırklarına göre Se konsantrasyonunun belirlenmesi, Se toksisite ve Se
toleransı çalışmalarının en önemli aşamasıdır. Bu çalışmada, BY4741 maya ırkı için toksik Se
konsantrasyonunun belirlenmesi amacıyla 0 mM, 1 mM, 3 mM, 5 mM, 10 mM ve 15 mM sodyum
selenit (Na2SeO3) içeren YNB ortamları hazırlanmıştır. BY4741 hücrelerinin 15 mM Na2SeO3 içeren
besin ortamında canlılıklarını sürdüremedikleri gözlemlenmiştir. Belirlenen bu dozun Se toksisitesi ve
Se dayanıklılığını konu alan benzer çalışmalar için faydalı olacağı düşünülmektedir.
Anahtar kelimeler: Selenyum, BY4741, Selenyum toksisitesi, YNB

GİRİŞ
Metal/metaloidler doğada yaygın olarak bulunmakla birlikte, yüksek miktarlarda alınması birçok
canlıda toksisiteye sebep olmaktadır (Angulo-Bejarano vd. 2021). Bir metaloid olan selenyum (Se)
insanlar ve hayvanlar için gerekli bir element olmakla birlikte, Se’nin fazla miktarda alınması bitkiler
de dahil olmak üzere tüm canlılarda toksisiteye neden olmaktadır. Se gibi metaloidlerin toksisitesi
genellikle yoğun sanayi ve madencilik faaliyetlerinin birer sonucudur (Gebreeyessus ve Zewge 2019).
Toksik konsantasyonlarda Se toprak kirliliğine sebep olmakla birlikte, besin zincirine dahil olarak insan,
hayvan ve bitkilerde toksik etkilere sebep olmaktadır (Angulo -Bejarano vd. 2021). Se toksisitesi
insanlarda saç ve tırnak kaybı problemleri ve sinir sistemi bozukluklarına sebep olmaktadır (Wu vd.,
2015). Hayvanlarda ise minimum alınması gereken Se miktarı 0.05-010 mg/kg olarak belirlenmiştir.
Belirlenen dozdan daha fazla Se içeriğine yemleri tüketen kümes hayvanlarında ölümler rapor edilmiştir
(Franke 1934). Bitkiler genel olarak kuru ağırlıkta 25 μg/g Se biriktirebilirken, bu miktarın üzerindeki
Se’yi tolere edememekte ve bu durum pek çok bitki türünde selenyum toksisitesi ile sonuçlanmaktadır
(Freeman vd. 2010). Bitkilerde toksik konsantrasyonlarda biriken Se, diğer toksik metal/metaloidler ile
etkileşime girerek bu elementlerin toksik etkilerini artırdığı belirlenmiştir (Hasanuzzaman vd. 2020).
Se toksisitesi, kloroz, solma, bodur sürgün ve kök oluşumuna neden olmakta ve bitkilerin fotosentetik
enzim aktivitelerini azaltmaktadır (Kolbert vd. 2019).
Selenyum toksisitesi birçok canlı için olumsuz etkilere neden olmaktadır. Canlılardaki önemi nedeniyle
de birçok alanın araştırma konusudur. Araştırmalarda kullanılan model organizmalardan birisi de S.
cerevisiae’dir. Ökaryotlarda bulunan hemen hemen tüm biyolojik işlevlere sahip olması, kolay
üretilebilmesi, genetik manipülasyonun kolay olması nedeniyle S. ceravisae hücreleri çalışmalarda
model organizma olarak kullanılmaktadır (Parapouli vd. 2020).
Bu çalışmada S. ceravisae BY4741 ırkı kullanılmıştır. BY4741 (MATa his3Δ1 leu2Δ0 met15Δ0
ura3Δ0) urasil mutant bir ırktır (Anonim 2021).

Maya hücrelerine aktarılan vektörlerde URA3

proteinini kodlayan genin bulunması sayesinde transformant maya hücreleri urasil içermeyen
besiyerinde “URA3” proteini üreterek kolaylıkla hayatta kalabilmektedir. YNB (Yeast Nitrogen Base):
Urasil oksotrafik mayalar için seçici besiyeridir ve S. cerevisiae ırklarının transformasyon verimlerinin
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değerlendirilerek transformantların seçilmesini sağlar. Literatürde BY4741 için YPD besiyerinde
sodium selenit (Na2SeO3) için toksik doz çalışmaları yapılmış olmakla birlikte net toksik doz
bildirilmemiştir. Bununla birlikte aynı maya ırkı için seçici YNB besiyerinde toksik konsantrasyonuna
da rastlanmamıştır. Çalışmamız sonucunda S. ceravisae BY4741 ırkı için 15 mM Na2SeO3’ in toksik
doz olduğu belirlenmiştir. Bu sonucun S. ceravisae de benzer çalışmalara katkı sağlayacağı
düşünülmektedir.
MATERYAL ve METOT
YNB besi yeri (pH:5.1) ve Kieliszek vd. (2016)’a göre hazırlanan 50 mM Na2SeO3 stok solüsyonu (pH:
5.1) 121 ˚C’de 20 dakika otoklavlanarak steril hale getirilmiştir. Otoklav sonrası steril kabinde YNB
besi yerlerinin nihai içerikleri 1mM, 3 mM, 5 mM, 7 mM ve 10 mM olacak şekilde Na2SeO3 ilave
edilmiştir. Standart YNB besi yerine çizilen BY4741 maya hücreleri 30 ˚C’de inkübasyona bırakılmıştır.
Yaklaşık 2 gün içerisinde koloni oluşumu gözlemlenmeye başlamıştır. Oluşan koloniler arasından tek
koloni seçilerek 25 mL YNB besiyerine alınmıştır. Hücreler bir gece 30 ˚C’de, 225 rpm de çalkalayıcıda
çoğalmaya bırakılmıştır. Ertesi gün hücrelerin OD600 değeri, spektrofotometre ile ölçülmüştür. Elde
edilen hücre yoğunluğu OD600=0.5 olacak şekilde seyreltilerek farklı konsantrasyonlarda Na2SeO3
içeren besiyerlerine yayılmıştır. Hücreler 30 ˚C’de inkübasyona bırakılarak 10. güne kadar kontrol
edilmiştir. Hazırlanan besi yerlerinde koloni oluşumu görülmesinin ardından Na2SeO3 konsantrasyonu
10, 11 ve 12 mM’a yükseltilerek tarif edildiği şekilde tekrar hazırlanmıştır. En son konsantrasyon 15
mM’a yükseltilerek petrilerdeki gelişim 10 gün boyunca takip edilmiştir.
BULGULAR ve TARTIŞMA
Farklı konsantrasyonlarda Na2SeO3 içeren YNB besiyerine ait petriler Şekil 1’de verilmiştir.

Şekil 1. YNB besiyerlerinde farklı Na2SeO3 içeren petrilerde 7.gün çıkan koloniler a) 0 mM b) 1
mM Na2SeO3 c) 3 mM Na2SeO3 d) 5 mM Na2SeO3 e) 7 mM Na2SeO3 f) 10 mM Na2SeO3
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Kontrol olarak Na2SeO3 içermeyen YNB besiyeri kullanılmıştır. Kontrol besiyerinde en yoğun
koloni oluşumu görülmüştür. Artan Na2SeO3 konsantrasyonuna göre her aşamada hücre oluşumu
baskılanarak azalmıştır. 3 mM’dan sonra hücre yoğunluğunun azaldığı görülmektedir.

Şekil 2. Kolonilerin 10.günde ki görüntüleri a) 0 mM b) 1 mM Na2SeO3 c) 3 mM Na2SeO3 d)
5 mM Na2SeO3 e) 7 mM Na2SeO3 f) 10 mM Na2SeO3

Ancak, 10. güne ait petri fotoğraflarında var olan kolonilerin daha belirginleştiği ve kırmızılaştığı
görülmüştür.

Şekil 3. 3 mM Na2SeO3 içeren petriye ait yakın görüntü
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Şekil 4’te görüldüğü üzere Na₂SeO₃ içeren YNB besiyerideki, S. cerevisiae kolonileri kırmızılaşmıştır.
Daha önceki çalışmalarda, Na₂SeO₃ dozunun artması sonucu maya kolonilerinde kırmızılaşmanın
meydana geldiği ve hidrojen sülfür kokusunun oluştuğu rapor edilmiştir (Suhajda vd 2000; Mota vd.
2021). Sodyum selenit, şeffaf bir renge sahipken Se kırmızı renktedir. Bu durumun maya hücrelerinin
Na2SeO3 bileşiğinin Se0 ‘a indirgenmesinden kaynaklı olabileceği bildirilmiştir. Bu indirgenme
sonucunda, kolonilerde Se birikimine bağlı olarak kırmızı, pembe ve kahverengiye doğru renk oluşumu
meydana gelmektedir (Kieliszek vd. 2015). Mániková vd. (2014) çalışmasında YPD besiyerinde toksik
konsantrasyon 10 mM olarak belirlenmiştir. Ancak bu çalışmada 10 mM’da birkaç koloni oluşumu
gözlemlenmiştir. Bu durumunun kullanılan besiyeri farkından dolayı olabileceği de düşünülmektedir.

Şekil 4. 10 mM sodyum Na2SeO3 YNB besiyerine ait yaklaştırılmış görüntü

Bu sebeple Na2SeO3 konsantrasyonu 10, 11, ve 12 mM’a yükseltilerek yeni bir deneme
kurulmuştur. Ancak bahsedilen dozlarda hayatta kalan maya kolonileri olduğu görülmüştür.

Şekil 5. 10, 11 ve 12 mM Na2SeO3 içeren YNB besiyerlerine ait görüntü
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10, 11 ve 12 mM Na2SeO3 konsantrasyonda, mayaların canlılığını sürdürmesinden dolayı, Na2SeO3 konsantrasyonu 15 mM’a
çıkartılarak YNB ortamı hazırlanmıştır. Hazırlanan bu YNB ortamına maya kolonileri tekrardan ekilmiştir. Kolonileri
karşılaştırmak için, Na2SeO3 içermeyen YNB ortamına da aynı zamanda maya hücreleri yayılmıştır. Elde edilen bulgular Şekil
7’de verilmiştir.

Şekil 6. YNB (kontrol) ve 15 mM Na2SeO3 içeren petri a) YNB (0
mM) kontrol b) 15 mM sodyum selenit içeren YNB

Kolonilerin yayılmasından 7 gün sonra 15 mM’da koloni oluşumu gözlemlenmemiştir. 15
mM’da canlılığını sürdüren kolonilerin görülmemesi ve 15 mM’a kadar hazırlanan YNB besi
ortamlarında maya kolonilerin gelişimine devam etmesinden dolayı, 15 mM S. cerevisiae
BY4741 için toksik doz olarak belirlenmiştir. Literatürde, farklı besi yerleri ve S. cerevisiae
ırkları için toksik Se dozu belirlenmesine rağmen, BY4741 ve YNB besi yeri için Se toksik
dozu ilk kez bu çalışmayla belirlenmiştir.
Model organizma S. cerevisiae kullanılarak yapılan, selenyum gibi metal/metaloid stresi
çalışmalarında toksik dozun belirlenmesi, çalışmanın en önemli aşamalarından biridir.
Çalışmamızda YNB besi yeri ve BY4741 için toksik selenyum konsantrasyonunun 15 mM
olduğu belirlenmiştir. Belirlenen toksik selenyum dozunun gelecekte benzer selenyum toleransı
veya dayanıklılığı çalışmalarında faydalı olacağı düşünülmektedir.
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ABSTRACT
TALENs (Transcription activator-like effector nucleases), formed of a specific DNA binding
domain (TALE) fused with nonspecific cleavage domain (FokI), are very important genome
editing tools. Despite the discovery of a more practical technique called CRISPR, the TALEN
system is still in use for genome manipulation by virtue of their less off-target effects. In the
present study, the Arabidopsis Var2 (AtVar2) gene was targeted by TALEN system. The
Arabidopsis transformation was performed by floral dip, and the transformation efficiency was
found to be 1%, which is similar to the efficiency rates of the previous studies. The PCR
analyses conducted on the putative transgenic plants confirmed the successful integration of
pTALENVAR2 into the Arabidopsis genome. As a result of the mutations in Var2 gene, leaf
variegation and developmental abnormalities in transgenic plants were observed. Our findings
indicated that TALEN system could be used to generate knockout mutants in Arabidopsis.
Keywords: TALEN, Var2 gene, Arabidopsis, genome editing, floral dip
ÖZET
Diziye özgü DNA binding domain’inin (TALE) spesifik olmayan cleavage domain’i (FokI) ile
birleşmesi sonucu oluşan TALEN’ler (Transcription activator-like effector nucleases), önemli
genom düzenleme araçlarından biridir. CRISPR olarak adlandırılan daha pratik yeni bir
tekniğin keşfine rağmen; TALEN sistemi, hedef dışı kırılmaların meydana gelme ihtimalini
azalttığı için genom düzenleme çalışmalarında hala kullanılmaktadır. Mevcut çalışmada,
Arabidopsis Var2 (AtVar2) geni TALEN sistemi ile hedef alınmıştır. Arabidopsis
transformasyonu floral dip ile gerçekleştirilmiş ve transformasyon verimi önceki çalışmaların
verim oranlarına benzer şekilde %1 olarak bulunmuştur. Aday transgenik bitkiler ile yapılan
PCR analizleri, pTALENVAR2’nin Arabidopsis genomuna başarılı bir şekilde entegre
olduğunu doğrulamıştır. Var2 geninde meydana gelen mutasyonların sonucu olarak transgenik
bitkilerde, yaprak sararmaları ve gelişimsel anormallikler gözlenmiştir. Bulgularımız, TALEN
sisteminin Arabidopsis'te knock-out mutantlar üretmek için kullanılabileceğini göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: TALEN, Var2 geni, Arabidopsis, genom düzenleme, floral dip
INTRODUCTION
The genome editing technology allows us to make changes in plant genome by deletions,
insertions, modifications, and replacements at designated targets (Dong et al., 2019). Genome
editing is commonly based on the DNA double stranded breaks (DSBs) concept. These DSBs
then activate the cellular DNA repair pathways and make possible the site-specific genome
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editing. The two main DSB repair pathways are named as nonhomologous end joining (NHEJ)
and homology-directed repair (HDR). In NHEJ pathway, there are enzymes that directly join
the DNA ends and cause gene knockout by random base deletions or insertions. On the other
hand, HDR uses donor template with homology at the specific site and then base correction of
missing DNA sequences or gene integration occur at the break point (Gaj et al, 2016). The main
point of genome editing is making a site-specific DSBs within the plant genome. For this
purpose, four different techniques which are called as Zinc finger nucleases (ZFNs),
transcription-activator like effector nucleases (TALEN), the clustered regularly interspaced
short palindromic repeats (CRISPR/Cas9) system and meganucleases are used to date. In this
study, TALEN system was used for manipulating the Var2 gene involved in the repair of PSII
of Arabidopsis. TALENs are artificial restriction enzymes that designed for recognizing a
specific DNA sequence. These enzymes play a crucial role as targetable "DNA scissors" for
genome editing studies and make possible to perform site-specific genome modifications such
as insertion, deletion, and replacement (Gaj et al., 2013). TALENs are formed of two main
components which are specific DNA binding domain (TALE) and nonspecific cleavage domain
(FokI) (Chen et al., 2014). TALE proteins are designed for a specific DNA sequence and allow
manipulate targeted genome effectively (Bogdanove and Voytas, 2011). When in fact the
discovery of a more convenient technique named CRISPR, the TALEN system is still preferred
in genome editing studies due to their less off-target effects.
MATERIAL and METHODS
The Col-0 Arabidopsis thaliana seeds were sterilized with 70% ethanol alcohol for 2 minutes
followed by 5% bleach (NaOCl) for 10 minutes and 3 times rinsing with sterile water. The
sterilized seeds were suspended in 0,1% agarose and placed on ¼ Murashige and Skoog (MS)
medium (¼ MS salt + 0.6% agar + 3% sucrose, pH was adjusted to 5.8 prior the autoclave).
The cultures were kept in long day conditions (16 h light/8 h dark) at 22 ℃ and 50% humidity
for 2 weeks and then they were transferred to wet 1:2 perlite:torf mix.
For the bacterial material preparation, Agrobacterium tumefaciens strain that harbors
pTALENVAR2 in EHA105 were confirmed by colony PCR. Two colonies were randomly
selected, and colony PCR was performed as followed: initial denaturation at 95 ℃ for 2 min,
denaturation at 94 ℃ for 20 sec, annealing at 58 ℃ for 30 sec, extension at 72 ℃ for 90 sec,
final extension at 72 ℃ for 7 min. After confirming the presence of pTALENVAR2 in
Agrobacterium strain, floral dip transformation experiments were performed. To prepare
bacteria culture, a single colony was inoculated in 5 ml liquid LB Broth supplemented with 30
mg/L Rifampicin, 50 mg/L Kanamycin and 100 mg/L Streptomycin and incubated at 28 ℃ for
two days. The feeder culture was used to inoculate 500 ml liquid LB Broth supplemented with
antibiotics and the culture was incubated at 28 ℃ for 24 h. For the floral dip transformation
experiments, the newly developing inflorescences were dipped into 5% sucrose solution
supplemented with 0.03% Silwet L-77 and resuspended Agrobacterium harboring
pTALENVAR2 for 30 seconds. The floral dipped plants were grown normally for one month
and then the seeds were harvested when the siliques turned brown and dried sufficiently. To
screen the transformants, seeds were surface sterilized and planted on ¼ MS medium containing
25 mg/L Hygromycin B and 50 mg/L Timentin. The positive plants survived from plant
selection were transferred to soil. Total DNA was isolated from one-month-old putative
transgenic plants and PCR was performed with CaMV 35S primers (F: 5’GGTAATATCCGGAAACCTCCTC-3’ R: 5’-TCTCTCCAAATGAAATGAACTTCC-3’).
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RESULTS and DISCUSSION
The Agrobacterium tumefaciens containing pTALENVAR2 were cultured on solid LB medium
supplemented with 30 mg/L Rifampicin, 50 mg/L Kanamycin and 100 mg/L Streptomycin.
After incubation at 28 ℃ overnight, plenty of colonies were observed. The randomly selected
two colonies were subjected to colony PCR. According to colony PCR results, the amplified
products of both putative colonies showed 346 bp (Figure 1).

Figure 1. Gel image of positive colonies detected by colony PCR.

The harvested seeds obtained from floral dipped Arabidopsis were surface sterilized and planted
on selection and nonselection media (Figure 2a, b). The transformation efficiency was found to
be 1%, which is similar to the efficiency rates of the previous studies. The PCR analysis
performed with genomic DNA isolated from above-ground part of putative transgenic plants
confirmed that pTALENVAR2 was integrated successfully into Arabidopsis genome. The 346
bp-long part was amplified by PCR with CaMV 35S primers, and no amplification was detected
in the negative control while positive control showed the same sized band with putative
transgenic plant according to result of PCR assay (Figure 3). As a result of the mutations in
Var2 gene, leaf variegation and developmental abnormalities in transgenic plants were observed
(Figure 2c). The results will be supported with Sanger sequencing for future studies.
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a

c

b

Figure 2. Selection experiment. a) putative transgenic Arabidopsis seeds on non-selective MS
media as control. b) Survival seedlings in selective MS media supplemented wtih 25 mg/L
Hygromycin B and 50 mg/L Timentin. c) Transplanting of survival putative transgenic plant
to pot.

Figure 3. PCR assay amplified with CaMV 35S primers to confirm integration of
pTALENVAR2 into Arabidopsis genome along with no template control, wild type control,
positive control (pTALENVAR2 plasmid).

Site-specific TALENs have been used widely in genome editing studies virtue of their less offtarget effects. Parallel with our study, Christian et al. (2013) designed seven different TALEN
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vectors targeting five Arabidopsis genes. They transformed the Arabidopsis plants via floral
dip method to generate heritable mutations. They investigated that the somatic mutagenesis
efficiency ratio is variable between 2-15% when examined TALEN expression in pooled
seedlings (Christian et al., 2013). It thought to be that our findings will contribute to literature
by combining TALEN system targeting gene knockout with floral dip technique as reported in
previous studies.
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ABSTRACT
The practice of wet nursing or breastfeeding of another woman’s child(ren) in Malaysia,
especially among Muslim mothers is on the rise. This is due to the emergence of public
awareness of the benefits of breast milk to the children. However, it is claimed that some
mothers do not have clear understanding on the Islamic rulings concerning wet nursing
especially relating to mahram (prohibition to marry), nasab (lineage) and inheritance. Hence,
the purpose of this article is to examine the level of understanding among Muslim mothers who
have practiced breastfeeding on the legal implications of wet nursing and the factors influencing
the practice. This was a cross-sectional descriptive study that was carried out between January
and December 2019. This study was conducted on 100 Muslim mothers who had breastfed
other’s child(ren) in Selangor. Data were obtained using a validated questionnaire (Cronbach
alpha=0.8) and processed using the SPSS software. Results shows that majority of the
respondents understand the basic Islamic rulings on wet nursing especially on the prohibited
person to marry, conditions and method of feeding. However, the respondents need to
understand further on the rulings relating to nasab (lineage), guardianship and inheritance
involving the milk child. It is also demostrated various factors that have influenced the wetnursing practice in society. This study has significant implications on the need to have more
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activities to create awareness and enhance understanding relating to wet-nursing among
Muslim women in the society. Furthermore, it is recommended that formal documentation
should be systematically implemented by the authorities. As such, more research studies related
to wet nursing and the impact of the practice should be conducted to offer better solutions to
the society.
Keywords: wet nursing practice, breasfeeding of another woman’s children, Islamic ruling,
formal documentation, methode.
Introduction
Many studies have proven that mother’s milk is highly nutritious for baby’s growth. It is
considered the best food for a newborn until six-month old baby as it contains complete
nutrients for its requirements (Maajani K, Khosravi M, Kianfar J, 2021; Motz, Alexis R.;
Huntington, Mark K. 2020; Hapsah, Umar & Marian 2002).). Based on this, many mothers
make efforts to give mother’s milk to their babies from birth as their main food.
From the religious perspective, Islam recommends this practice and outlines some rules which
grew from this practice, including matters of mahram, aurat rules between foster parents and
foster children, and so on. This matter was noted when the Prophet (pbuh) remarked on the
daughter of his foster brother, Sayidina Hamzah, son to the Prophet’s (pbuh) first foster mother
named Suwaibah. The Prophet (pbuh) said,” She is not halal for me. What is forbidden in
consanguinity is also forbidden by reason of milk feeding. She is my foster niece.” (Al-Bukhari,
no.2645)
In reference to the Malay society in Malaysia, breastfeeding is frequently practised, by mothers
who nurse their biological babies as well as by wet nurses for other women’s babies. The
question regarding wet nurses is whether they take note of the the legal effects of doing so. A
past study showed that there are two different situations. In the first situation, wet nurses keep
a written record of the names of children they nursed for future reference on mahram and so
on. The other situation showed that not a few wet nurses fail to keep any kind of records, relying
only on memory of having nursed the child of so and so. (Mohamad Safir, H. S., Mohamad
Safir, D. N., & Salleh, S. F. 2020; Mohamad Safir, D. N., Mohamad Safir, H. S., Salleh, 2019,
Normadiah Daud et al. 2015)
Concerning wet-nursing or breastfeeding others’ babies, various legal rules need to be given
attention. Hence, wet nurses should know the legal effects applicable from their action,
including non-marriageability, the mahram status during journeys, nafkah rule, inheritance
beneficiaries and guardianship affairs , and so on. Thus, understanding the legal effects needs
to be given serious attention by all levels of society so that issues do not arise in the future.
Research Objectives
This article aims to analyse the practice of wet-nursing in the Malay society to determine
whether it complies with the nas (legal injunction) of al-Quranic and Sunnah and to determine
the wet nurses’ level of understanding of the legal effects of wet-nursing.
Research Methodology
This research is an inferential study using quantitative and qualitative data obtained through
questionnaire and interview. These methods are considered most relevant to achieve the set
objectives. Data obtained from purposive sampling was analysed and presented in the form
descriptive statistics and test significance. Characteristics of the population tested were then
inferred from results of statistical tests.
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For the purpose of data collection, this research used document analysis approach, i.e., studying
and gathering the results of past writings related to breastfeeding, law on breastfeeding and the
practice of wet-nursing through breastfeeding or sale of frozen breast milk. This included
books, including fiqh and tafsir books, journals, working papers, magazine articles and
newspapers that discuss this matter as well as laws or rules relating to breastfeeding.
The research instrument used is the questionnaire. It was applied to 100 respondent MuslimMalay wet nurses as this was a practical sampling method to obtain the sample needed to
achieve the outlined objective. The online questionnaire, consisting of three main parts, namely
demography, understanding and wet nursing practised, was distributed to the email addresses
of the 100 wet nurses in the State of Selangor.
Wet nurses’ participation was based on the procedure of purposive sampling, whereby they
were selected by certain fixed criteria as respondents. According to the categories set, wet
nurses who did not satisfy all the criteria were not chosen to participate. The criteria were as
follows:
•

Resident in Selangor

•

Aged between 18 years to 50 years

•

Able to speak and write English language or Bahasa Malaysia

•

Mothers who have been/were involved in wet nursing at the time of this research.

•

Agree to be interviewed

Disqualifying criteria:
•

Have never nursed others’ babies before this.

•

Aged more than 50 years

In support of primary data, semi-structured interviews were conducted with expert researchers
in the field of breastfeeding. They were Prof Madya Dr Normadiah Daud, Dr Siti Fatimah
Salleh and Dr Zilal Saari. Other experts interviewed were Datuk Dr Anhar Opir, the Deputy
Mufti of Selangor, Ustazah Mariam Md Zin from Legal Section of JAIS (BUU JAISMyRadhaah), Puan Siti Mariam Ali, Food Science Officer from National Lactation Centre. The
questionnaires were processed using software, Statistical Package for Social Sciences (SPSS)
version 22, to determine some important results involvng the research objectives. Data from
interview with experts were recorded and transcribed verbatim.
Findings and Discussion
Respondents’ Background
Research respondents comprised of those aged between 20- 50 years. Among them, the biggest
group who wet-nursed were aged between 31- 40 years (64%). The second biggest group of
respondents were aged between 21-30 tahun (30%) and the smallest group of respondents were
aged between 41-50 years (6%). The conclusion reached is that most younger women do not
participate in wet-nursing. Perhaps this is due to factors such as too young in age or lack of
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experience or less interest to do so. Research also shows that respondents aged 50 and above
also do not wet-nurse, most probably due to the advanced age factor.
Understanding of Legal Rules on Wet-Nursing
This research finds that the item with the highest mean value is ‘ A foster child is forbidden to
marry its foster parent ’ (mean=3.67). This finding shows that 99% of respondents in this
research agreed and strongly agreed that foster children cannot marry their foster parents. Only
1% of respondents strongly disagreed with this item. The item with the second highest mean
value is ‘A foster child cannot marry the offspring of its foster mother’ (mean=3.65). 67%
respondents in this research strongly agreed with this item while 32% agreed with it. Only 1 %
strongly disagreed with it.
This finding shows that most respondents understand the basic legal rules relating to the
prohibition of marriage between foster children and their foster parents similar to the
prohibition between biological chldren and parents. This is stated by IAllah SWT in al-Quran,
surah al-Nisa’ verse 23;
َّ َوأ ُ َّمهَات ُ ُك ُم
َ الَّلتِي أَ ْر
ع ِة
َ الرضَا
َّ َض ْعنَ ُك ْم َوأَ َخ َواتُكُم ِمن
Meaning: Prohibited to you (for marriage) are: . ... foster mothers who nursed you, and
foster sisters through nursing...
The above Quranic verse shows that by virtue of breastfeeding or nursing, a mother becomes
the foster mother of the child and her daughters become its foster sisters.
Additionally, there is a hadith which explains that the effect of wet-nursing is to place
the foster mother in the same rank as a biological mother. Hence, a wet nurse is included in the
list of foster mother and female foster relatives who are forbidden to the foster child for
marriage just as the list of his biological mother and his own female relatives are forbidden to
him. Saidatina Aisyah (RA) narrated that:
الرضَاعَةَ تُح َِر ُم َما يَ ْح ُر ُم مِ نَ ا ْل ِوالَ َد ِة
َّ َّإِن
Meaning: “Wet-nursing causes the milk child (foster child) to be unmarriageable, as if
the child was born (by her).” (al-Bukhari (2553) and Muslim (4144).
Likewise, another hadith from Ibn Abbas (R.A):
َ ه َِى ِب ْنتُ أَخِ ى مِ ن،ب
َ الرضَا
َ ََّاع َما يَحْ ُر ُم مِ نَ الن
ِ س
َّ َ يَ ْح ُر ُم مِ ن،ع ِة الَ تَحِ ُّل لِى
َّ
ِ الرض
Meaning: (The Prophet (pbuh) said of the daughter of Hamzah (RA)). She is not halal
for me. What is forbidden in consanguinity is also forbidden by nursing. She is my foster
niece.” (al-Bukhari (2502) and Muslim (1447).
Further, research shows that the item with lowest mean value between 1.54 – 1.67 is for item
‘Islam only allows wet-nursing through breastfeeding’ (mean=1.54). This is followed by item
‘a baby given pumped breast milk using a feeding bottle does not legally become a foster child’
(mean=1.57). This finding explains that 97% of respondents strongly disgreed and disagreed
that Islam allows wet nursing only through breastfeeding. This shows that respondents have a
high understanding that Islam allows other methods such as using a bottle, syringe, spoon, cup
and tube for feeding other than direct breastfeeding. However, there are differing views on this
point such as: Ibn Hazm explained that verse 23 in surah al-Nisa’ gives the impression that
babies must be fed by women directly from the breast, not using an in-between article. If it is
indirect using an in-between article or mixed with other food, it does make the baby mahram
to the wet nurse (Nurmadiah et al. 2012).
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Findings concerning this matter may be considered as in line with the findings of expert Zilal
Saari, (lecturer at UTM, Skudai) who had done a study of it in the year 2015. She, as one of the
experts interviewed in this research, stated that many know the basics, but lack understanding
as a whole relating to other legal rules arising from the practice of wet-nursing:
...based on a study done in the year 2015 entitled “Garis Panduan Penyusuan
Anak Angkat Dari Perspektif Fiqh dan Sains (Guidelines for Breastfeeding a
Foster Child from the Perspective of Fiqh and Science) ”, it is found that the level
of understanding is moderate and only covers the basics of breastfeeding such as
not-nullifying wuduk (ablution), permissibility to touch, embrace, hug and kiss.
But they do not know other legal rules involved. It depends on their own iniative to
ask the ustaz. In terms of reading and further exposure, it is lacking and difficult
to get accurate information..
This shows that respondents understand the rules on wet-nursing from the point of mahram and
the methods of feeding breast milk according to the Islamic perspective. However knowledge
on wet-nursing needs to be enhanced because various aspects must be given attention by wet
nurses so that the practice of wet-nursing complies with rules and methods of Shariah
Factors for Wet-Nursing
Past studies found that the practice of wet-nursing increased in the society due to mothers’
awareness of its benefits, especially the high immunity developed in baby’s health from
breastfeeding compared to feeding with infant formula (Faruq 2008). This matter is quite in
line with mean analysis which indicates that the highest mean value (mean=3.36) is related to
this point in item ‘I wet-nurse to help mothers who do not have sufficient breast milk ’
achieved 92% agreed and 8% disagreed. Followed by item, ‘ I wet-nurse because I have
surplus milk’ (mean=3.18) which scored 84% agreed and 16% disagreed. Further, item ‘ I wetnurse because some mothers have health problems which prevent them from breastfeeding’
(mean=3.01) showed 73% agreed and 27% disagreed with the statement.
On average, the item with the least agreement is item, ‘ I wet-nurse as a source of income’
(mean=1.41) obtained 1% agreed and the rest, 99%, disagreed. Research findings show that
respondents’ high concern encouraged them to wet-nurse to help mothers who have insufficient
milk rather than wet-nursing purely for extra money and so on. In reality, all respondents have
their own reasons for wet-nursing.
Additionally, results of interview with experts show that one of the factors for wet-nursing is to
make another’s child as mahram to the foster parents.This was also the factor most stated by
mothers who attended National Lactation Centre. Puan Maryam Ali, counselor at National
Lactation Centre stated that:
Based on our records, the majority of mothers breastfeed another’s child
because they wish to make another’s child as mahram to themselves, their
husbands and their offspring. For example, they adopt a child. They wish to adopt
the child as mahram so the (would –be) adopted mother or father come to the
National Lactation Centre to seek advice to carry out their wish.
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In comparison to Quranic verses and the Prophet’s (pbuh) hadith on the subject of wet-nursing,
the above finding indicates quite a strong connection. It shows that a mother who breastfeeds
another’s child focuses not only on the nutrition of breast-milk but also takes into account the
issue of mahram between the nursed child and the foster mother’s family.
Breastfeeding makes a child a member of the foster family and non-marriageable or forbidden
to marry, if the condition is satisfied, namely, the child must be aged before two years old. If
its age is two years or more, the breastfeeding does not make it mahram and thus the child does
not become a foster child of the woman who nursed it.
This matter is based on Allah’s SWT command in al-Quran, surah al-Baqarah 2:233:
َوا ْل َوا ِلدَاتُ يُ ْر ِض ْعنَ أ َ ْو َال َدهُنَّ ح َْولَي ِْن َكامِ لَي ِْن
Meaning: And mothers should suckle their children for two whole years, that is, for
those (parents) who desire to complete the term for suckling
Allah SWT commands again:
َو ِفصَالُهُ فِي عَا َمي ِْن
Meaning: ...and their weaning takes two years...
(Surah Luqman, 31:14)
Similarly, a hadith narrated by al-Daraqutni:
ع إِالَّ َما كَانَ فِى ا ْلح َْولَي ِْن
َ الَ َرضَا
Meaning: “Breastfeeding is within the age of two years.”
Riwayat al-Daraqutni (4/174)
In another hadith from Ummu Salamah R.A:
َ ْى َوكَانَ َق ْب َل ا ْل ِف
ط ِام
َ الرضَا
َ َ ع ِة ِإالَّ َما َفت
َّ َالَ يُح َِر ُم مِ ن
ِ ق األ َ ْم َعا َء فِى الثَّد
Meaning: “A wet-nursed child does not become mahram except if the milk enters its
stomach in breastfeeding before the child is weaned off the breast.”
Riwayat al-Tirmidhi (1152)
This means that the child is weaned off the breast before it reaches the age of two years, as
mentioned in surah Luqman above.
Experience and Challenges of Breastfeeding
Absence of Records or Documentation
Women who nurse babies go through various experiences and challenges . Research results find
that item ‘ I have experienced forgetting which child I have nursed’ obtained 95% (95 persons)
of respondents who chose strongly disagreed and disagreed while 5% (5 persons) chose to
answer strongly agreed and agreed with the item. This shows that only a handful in society are
not concerned with keeping information on their foster children so they do not remember their
names or background.
This contravenes the Prophet’s (pbuh) hadith that recommends every foster mother to know
about her foster children. As narrated by Aishah (RA), the Prophet (pbuh) said:
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The moment the Prophet (pbuh) entered, at the time there was a man next to me. So he
asked: O Aishah, who is this person? I replied: He is my foster brother. He replied: O
Aishah, remember who your foster brothers are. Because wet-nursing happens due to
hunger.
(Sahih Muslim, No. 1455)
This hadith indicates how important it is for a foster mother, including her husband and family
members, and the foster child to know the foster relatives who are mahram for them in order to
avoid undesirable consequences in the future such as prohibited marriage between foster
relatives.
This indicates the need for a method of documentation relating to wet-nursing in order to help
wet nurses and their foster children know and recognise one another. Moreover, with the
passage of time and changing places of residence, documentation can help to save from harm
due to forgetting who are involved in the wet-nursing.
Research also finds that a handful of respondents had even been involved in marriage between
their foster child and their family member with the foster father as the marriage guardian of the
foster daughter. This was admitted for item ‘ I have experienced annulment of marriage between
a foster child and a member of the foster family’, which obtained 5% (5 persons) of respondents
agreed and 95% (95 persons) disagreed. The item ‘I have experienced a foster father become
marriage guardian for a foster child’ showed 3% (3 persons) agreed and 97% (97 persons)
disagreed.
Will (Wasiat) and Gift (Hibah)
When respondents were asked relating to will (wasiat) and gift (hibah) for a foster child,
research finds the item, ‘I have granted ownership of property (hibah) to a foster child’ obtained
13% (13 persons) agreed and 87% (87 persons) disagreed, and item ‘ I have bequeathed
property by will (wasiat) to a foster child ’ obtained 93% (93 persons) of respondents chose
strongly disagreed and 7% (7 persons) strongly agreed and agreed with the item.
The above findings generally show that there are still respondents who do not understand the
effects of wet-nursing. According to Muhammad Zuhaili (2007), Islam has established that the
effects of wet-nursing to nasab (lineage) only involves two legal rules. The first relates to
prohibition of marriage of foster mother or father and their lineage to the foster child. Second
is that It is permissible for a foster child to mix with (look at what is forbidden to non-mahram)
the foster mother and her lineage and to live with them.This explanation excludes nasab laws
on a foster child’s inheritance rights, maintenance, guardianship, custody and so (Muhammad
Zuhaili 2007).
Hence, research results on the experience and challenges to wet-nursing indicate that
respondents’ understanding in the process of wet-nursing according to Islam is still at moderate
level. Even though the negative issues arising from wet-nursing constitute a small percentage,
this cannot be underestimated. This is because wet-nursing is connected to various Islamic laws
such as prohibition of marriage, permissibility of proximity (khalwat), mahram status for
journeys, no responsibilty for maintenance and inheritance rights, and guardianship for
marriage (Abdullah 2019). Therefore, a method of keeping documentation on information
about foster mothers and their foster children would be a step toward solving the problem to
prevent forbidden relationships between a foster child and foster mother or father and their
relatives in the future.
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Receive Payment for Wet-Nursing
Research findings prove that the majority of respondents (94% or 94 persons) have never
received any payment for wet-nursing done. Only a handful of them (4% or 4 persons) have
received a payment of RM100, while 2 persons received RM1 and RM50 respectively (2%
or 2 persons).
According to the Islamic view, wet nurses are entitled to receive payment and kind treatment
from the guardian of the foster child as stated by Allah SWT in al-Quran, surah Baqarah verse
23:
... And if you wish to give your children out to a (milk feeding ) nurse, it is no sin for
you, provided, you pay to them what is agreed, with kindness. (al-Baqarah 233)
Based on Sayyid Qutb’s interpretation (1997), the act of paying compensation to a wet nurse is
a guarantee that the child will get a foster mother who acts as a good adviser, caregiver and
babysitter for the child. This shows that wet nurses are entitled to compensation for the efforts
to nurse and take care of other people’s children.
Ths situation is also in line with a legal provision in the Selangor family law to give priority to
divorced women to nurse their children in the interest and welfare of the children. The legal
provision is Section 82 (1) of Islamic Family Law (State of Selangor) Enactment, 2003
(Enakmen Undang-undang Keluarga Islam, Selangor 2003) :
Subject to Section 82, the mother shall be of all persons the best entitled to the custody
of her infant children during the connubial relationship as well as after its dissolution.
This means that if a couple is divorced when a child is an infant (below 2 years old), the court
shall decide the custody of the child to the mother, and the father must pay child maintenance
and compensation for nursing the child to the former wife.
Hence, any couple, whose child is still being nursed, cannot use the child for the purpose of
taking revenge. For example, a man who is furious or hateful toward his former wife does not
give maintenance after the iddah period of divorce; Or a man who is fuming over his wife’s
filing for divorce in court, reacted by running off with his child and feeding it wiith infant
formula, during the period when it is still being nursed by its mother. His intention is to deny
her custody of their child but the effect is to deny the child of its right to be nursed.
Divorced wives too should not harass the ex-husband because of her hurt feelings by demanding
a high price beyond his means for nursing their child. She also cannot deny him joint custody
of their child or the child’s right to the father’s love and affection. All these indicate that Islam
puts the child’s interest above the interest of its parents.
Frequency of Breastfeeding
The majority of respondents (82%) have only one foster child (five or more feedings) while
21% have six foster children (five or more feedings). However some respondents stated that
they have nursed with less than five feeding times. This shows that the percentage of
respondents who feed five times or more is high. Al-Imam al-Syafi’e and al-Imam Ahmad
viewed that the rate of feedings (to qualify as a foster child) is five or more feedings that satiate
the child. This is based on a hadith narrated by Saidatina Aisyah R.A:
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َ ش ُر َر
ت يُح َِر ْمنَ َفت ُُوف َِي النَّبِ ُّي صلى هللا
ٍ س ْخنَ بِ َخ ْم ٍس َم ْعلُو َما
ٍ ضعَا
ْ ع
َ آن
ِ ُت يُح َِر ْمنَ ث ُ َّم ن
َّ كَانَ فِي َما أ َ ْن َز َل
ِ َّللاُ ع ََّز َو َج َّل مِ نَ ا ْلقُ ْر
آن
ِ عليه وسلم َوهُنَّ مِ َّما يُ ْق َرأ ُ مِ نَ ا ْلقُ ْر
Meaning: “ It was revealed by Allah SWT in al-Quran ten sucklings ( make marriage
unlawful), then it was abrogated and (substituted by) five sucklings. Then the Prophet (pbuh)
died, it was in the Holy Quran and recited at that time.
Sahih Muslim, No. 1452
One feeding is when the baby is fed and then it lets go the milk on its own without any
interference because it is satiated.
Conclusion
In Islam, wet-nursing or breastfeeding another woman’s child is not disputed. This matter is
stated in al-Qur’an and as-Sunnah. However, from the above discussion shows that among the
Malays, there are still those who do not understand the legal effect of wet-nursing, such as
marriage prohibition, no responsibility for maintainence and to bequeath inheritance, and no
guardianship for marriage. The findings suggest that the practice of wet-nursing in the society
still lacks full compliance with Islamic law because the level of understanding concerning the
effects of breastfeeding others’ children based on Islamic law is still moderate. This was proven
by the indifference of some of the respondents to information on wet-nursing leading to
marriage between a foster child and a family member of the foster mother’s, as well as a foster
mother’s husband assuming guardianship of the foster child. Therefore, this study suggests that
the authorities take drastic measures to aggressively implement knowledge empowerment
programmes, even to the extent of promoting legislative amendments, so that the correct
practice of wet-nursing is emphasised in society. Furthermore, it is recommended that formal
documentation should be systematically implemented by the authorities.
Wet-nursing in the Malay society is being increasingly accepted due to various encouraging
factors such as concern of mothers who are unable to nurse their own child, mothers who have
surplus milk and as a measure to create nasab between a foster child and the foster mother and
her family required by Islamic law. Most women who wet-nurse understand the law relating to
foster children. However, the level of understanding of wet nurses is still at moderate level
because they know only the basic law. In fact, laws relating to wet-nursing cover various aspects
that need attention, such as prohibition of marriage, permissibility of proximity (khalwat),
mahram status during journeys, no responsibility for maintenance, inheritance and marriage
guardianship. Thus, efforts need to emphasize on increasing awareness of the legal effects of
wet-nursing in the Malay society, so that the practice of wet-nursing complies with nas (legal
injunctions) in Shariah established by Islam.
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ÖZET
Bu çalışmada kumun üç eksenli test sonuçlarının nümerik kalibrasyonu kapsamlı bir şekilde
açıklanmaktadır. Çalışmada üç farklı zemin malzeme modeli kullanılarak nümerik ve
deneysel sonuçlar irdelenmektedir. Kullanılan zemin modelleri Mohr-Coulomb, DruckerPrager ve Kinematik Pekleşme Modeli şeklindedir. Nümerik model iki boyutlu aksi simetrik
eleman olarak oluşturulmuş ve her bir malzeme modeli parametreleri farklı çevresel basınçlar
altında kalibre edilmiştir. Her üç malzeme modeli ile ilgili elde edilen sonuçlar deviatorik
gerilme-eksenel şekildeğiştirme eğrileri üzerinden değerlendirilmektedir. Ayrıca, kinematik
pekleşme modelinde doğrusal olmayan davranışı temsil eden parametrenin (γ) sonuçlar
üzerindeki hassasiyeti irdelenmektedir. Yapılan bütün analizler ve karşılaştırmalar
değerlendirildiğinde, kinematik pekleşme modelinin Drucker-Prager modelinden daha basit
bir şekilde kalibre edilebildiği ve Mohr-Coulomb modeline kıyasla zemin davranışını temsil
etmede yeterli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler – Üç eksenli test, kumlu zemin, kinematik pekleşme, nümerik modelleme,
sonlu elemanlar modeli

COMPARISON OF SOIL MATERIAL MODELS USING TRIAXIAL TEST
RESULTS
ABSTRACT
In this study, numerical calibration of triaxial test results of sand is explained in detail. In the
study, numerical and experimental results are examined by using three different soil material
models. The soil models used are Mohr-Coulomb, Drucker-Prager and Kinematic Hardening
Model. The numerical model was created as a two-dimensional axisymmetric element and the
parameters of each material model were calibrated under different confining pressures. The
results obtained for all three material models are evaluated over deviatoric stress-axial strain
curves. In addition, the sensitivity of the parameter (γ), which represents the nonlinear
behavior in the kinematic hardening model, on the results is examined. When all analyzes and
comparisons are evaluated, it is concluded that the kinematic hardening model can be
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calibrated more simply than the Drucker-Prager model and is sufficient to represent the soil
behavior compared to the Mohr-Coulomb model.
Keywords – Triaxial test, sandy soil, kinematic hardening, numerical modeling, finite element
model

I.

GİRİŞ

Gelişen teknoloji ile beraber zeminin nümerik modellemesine de son yıllarda daha
rastlanılmaktadır. Zeminin modellenmesi nispeten basit görünse de malzeme parametrelerinin
doğru bir şekilde tespit edilmesi gerekir. Nümerik kalibrasyon için genellikle zeminin
deneysel sonuçlarından faydalanılır. Üç eksenli testler zeminlerin kayma dayanımını ve farklı
çevresel basınçlar altındaki gerilme-şekil değiştirme davranışını belirlemek için kullanılan en
gelişmiş deney yöntemlerden bir tanesidir [1,2]. Bu yöntemle zeminin saha koşullarındaki
kayma dayanımı gerçeğe en yakın şekilde tespit edilebilmektedir. Zeminin modellenmesinde
dikkat edilecek hususlardan biri doğrusal olmayan davranışı temsil edebilecek bir malzeme
modelinin seçilmesidir. Zeminde plastisite, deformasyon teorisinin sınırlamalarının üstesinden
gelmek için bir akma yüzeyi, bir pekleşme (sertleşme) ve bir akış kuralını kullanarak
genellikle karmaşık zemin davranışını en doğru şekilde temsil edebilen yapısal bir modeli
tanımlar.
Bu çalışmada daha önce üç eksenli basınç deneyleri Ünsever [3] tarafından gerçekleştirilen
kumlu bir zeminin nümerik kalibrasyon aşamaları açıklanmaktadır. Farklı çevresel basınçlar
uygulanarak gerçekleştirilen analizlerde zemin malzeme modelinin davranış üzerindeki etkisi
deviatorik gerilme-eksenel şekildeğiştirme eğrileri kullanılarak araştırılmaktadır. Malzeme
parametreleri deneme yanılma yöntemiyle kalibre edilmiştir.
II.

MATERYAL VE YÖNTEM

Bu bölümde Ünsever [3] tarafından yapılan üç eksenli deneysel çalışmanın nümerik
kalibrasyonu açıklanmaktadır. Deneysel çalışmada, sıkılık oranı Dr= %70 olan model kum
üzerinde bir dizi üç eksenli konsolidasyonlu drenajlı (CD) testler, çeşitli çevresel basınçlar (p0
= 11, 50, 100 ve 150 kPa) altında gerçekleştirilmiştir. Zemin numuneleri 100 mm yüksekliğe
ve 50 mm yarıçapa sahiptir. Deneylerde kullanılan zemin #6 silika kumdur. Kum zeminin
özellikleri Tablo 1'de özetlenmiştir.
Çalışma kapsamında yapılan analizlerde Abaqus [4] sonlu elemanlar programı kullanılmıştır.
Oluşturulan iki boyutlu (2B) sayısal modelde numune tabanında düşey yer değiştirme
kısıtlanırken, yatay öteleme ve yatay ve düşey dönmeler simetri ekseni olarak sol taraf kabul
edilerek sınırlandırılmıştır (Şekil 1). Analizler iki adımda gerçekleştirilmiştir. İlk adımda,
numunenin üst ve sağ yan yüzlerinden çevresel basınç uygulanırken, ikinci adımda
numunenin
üst
yüzeyine
10
mm
yer
değiştirme
uygulanmıştır.
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U=0

Uz=10 mm

Ux=Ury=Urz=0

10 cm

Çevresel basınç
11, 50, 100, 150 kPa

H=10cm

D=10cm

Uz=0
5 cm

Şekil 1. Üç eksenli modelin oluşturulması
Tablo 1. Kullanılan kumun özellikleri
Özellik
Zemin daneleri yoğunluğu, ρs (t/m3)
Maks. kuru yoğunluk, ρdmak (t/m3)
Min. kuru yoğunluk, ρdmin (t/m3)
Maks. Boşluk oranı, emak
Min. Boşluk oranı, emin
Ortalama dane boyutu, D50
Üniformluk (Uniformity) katsayısı, Uc
İçsel sürtünme açısı, φ’(0)

Değer
2.66
1.542
1.280
1.079
0.725
0.423
1.880
43.2

Zemin davranışını temsil etmek için üç farklı malzeme modeli kullanılmıştır. Bunlar Mohr
Coulomb (MC), Drucker-Prager (DP) ve kinematik pekleşme (KHM) modelleridir. Bu
modellerden MC ve DP yaygın olarak kullanıldığından bu çalışmada modeller ile ilgili
detaylar verilmeyecektir. Diğer yandan KHM modeli başlangıçta Bauschinger etkilerini
açıklamak için metallerin döngüsel tepkisi için önerilmiş ve Von Mises kriterine dayanarak
doğrusal olmayan kinematik ve izotropik pekleşme bileşenleri eklenerek modifiye edilmiştir.
Kinematik pekleşme bileşeninin evrimi, tamamen kinematik bir terimin [5] ve hatırlama
(recall) terimi olarak adlandırılan, nonlineeritiyi [6] ifade eden bir gevşeme (relaxation)
teriminin toplamı olarak tanımlanmaktadır:

 k = Ck

1

0

( −  ) pl −  k pl

(1)

Burada, Ck, başlangıçtaki kinematik pekleşme veya elastisite modülü olarak tanımlanırken, γk,
kinematik pekleşme modülünün artan plastik deformasyonda azalma oranını belirtir ve
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eşdeğer plastik şekil değiştirmeyi ifade eder. Akma yüzey boyutu gelişimi, σ0, eşdeğer plastik
şekil değiştirmenin (  pl ) bir fonksiyonu olarak izotropik pekleşme bileşeni ile tarif edilir:

 0 =  0 + Q (1 − e− b )
pl

(2)

Bu denklemde σ0 sıfır plastik şekil değiştirmedeki akma gerilmesini, Q∞ akma yüzeyi
boyutunda maksimum değişimi, b artan plastik şekil değiştirmede akma yüzeyi boyutundaki
değişim oranını temsil etmektedir. Daha önce vurgulandığı gibi, zeminin davranışını temsil
etmek için sadece kinematik pekleşme uygulamak ve çevrimsel yüklemeler için izotropik
pekleşme davranışını hariç tutmak amaçlanmaktadır. Böylece, Q∞ alınırsa, model doğrusal
olmayan kinematik pekleşmeye indirgenir ve akma yüzeyinin boyutu sabit kalır. Modelin 1B
ve 3B temsili Şekil 2‘de verilmiştir.


σ3

 max

2 max

3

limit yüzeyi

0

0

0

 limit
lokasyonu

F


2 N Ck

3 k =1  k

s
0

 +0
s

0

N



s = 
k =1

Ck
k

 dev

σ1

 pl

2 o

3

σ2
Akma yüzeyi

Şekil 2. Zemin modelinin temsili; 1B (sol) ve 3B (sağ)

III. BULGULAR

Bu bölümde her üç malzeme modeli için elde edilen nümerik analiz sonuçları deneysel
sonuçlarla birlikte verilmektedir. Sonuçlara geçmeden önce malzeme modellerinin
kalibrasyonunda gerekli olan parametrelere değinmek gerekir. MC malzeme modelinde
zeminin içsel sürtünme açısı, dilatasyon açısı ve akma sonrası davranışı belirlemek için
kohezyon akma gerilmesi ile birlikte mutlak plastik şekil değiştirmenin de tanımlanması
gerekmektedir. DP malzeme modelinde ise altı farklı parametrenin belirlenmesi
gerekmektedir. Bu parametreler malzemenin kohezyonu, içsel sürtünme açısı, başlık
ekzantrisitesi (0.0001≤R≤1000), başlangıç akma yüzeyi konumu, hacimsel elastik olmayan
gerilme ekseninde başlangıç başlık akma yüzeyi konumu, geçiş yüzeyi yarıçapı ve üç eksenli
çekmedeki akış gerilmesinin üç eksenli basınçtaki akış gerilmesine oranı (0.778≤K≤1)
şeklindedir. Bunlara ek olarak, DP başlık modeli kullanıldığından pekleşme davranışının da
ayrıca tanımlanması gerekmektedir. Son olarak, KHM modelinde sadece üç parametreye
ihtiyaç duyulmaktadır. Bu parametrelerin birincisi elastisite modülünü (Ck) temsil ederken
diğeri malzemenin akma noktasını (σ0) tayin etmektedir. Üçüncü parametre ise akma
noktasından sonraki davranışı (γ) temsil etmektedir.
İlk olarak, KHM modelinde akma sonrası davranışı temsil eden parametrenin sonuçlar
üzerindeki etkisini görmek için farklı değerler kullanılarak elde edilen sonuçlar 100 kPa
çevresel basınç altındaki üç eksenli test sonuçlarıyla Şekil 3’te görüldüğü gibi
karşılaştırılmıştır. Şekil incelendiğinde, nümerik ve deneysel başlangıç rijitliğinin uyumlu
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olduğu görülmektedir. Sonuçların γ parametresine hassasiyetinin olduğu şekilden
anlaşılmaktadır. Parametre değeri arttıkça deneysel sonuçlardan uzaklaşıldığı görülmektedir.
Oluşturulan modelin üç boyutlu (3B) görünümü ve analiz sonrasında deplasman değişiminin
görünümü Şekil 4’te verilmiştir. Analizin ikinci adımında numunenin üst yüzeyine verilen
10mm şekil değiştirmenin analiz sonucunda elde edildiği şekilde model üst yüzeyinden
(kırmızı bölgeden) görülmektedir.

Deviatorik gerilme (kPa)

500
400
300
200
Abaqus_KHM_100kPa_γ=1000
Abaqus_KHM_100kPa_γ=500
Abaqus_KHM_100kPa_γ=250
Abaqus_KHM_100kPa_γ=100
Deneysel_100kPa

100
0

0

2

4

6

8

Eksenel şekildeğiştirme (%)

10

Şekil 3. Gama (γ) parametresinin sonuçlar üzerindeki etkisi

Şekil 4. Modelin 3B görünümü (sol) ve analiz sonrası şekil değiştirmiş görünümü (sağ)
Diğer taraftan deviatorik gerilme-şekil değiştirme eğrileri farklı çevresel basınç test sonuçları
ile Şekil 5’te kıyaslanmaktadır. Şekiller incelendiğinde MC modelinin bilineer bir yaklaşımla
sonuçları tahmin edebildiği ancak DP ve KHM modellerinin deneysel eğriyi daha gerçekçi bir
şekilde temsil ettiği ifade edilebilir. Bu iki modelden DP modelinin kalibrasyonu daha
karmaşık ve zaman alıcı iken KHM modeli daha basit bir şekilde kalibre edilebilmektedir.
Bu çalışmada KHM modeli üzerinde durulduğu için kalibre edilen malzeme parametreleri
sadece KHM modeli için verilecektir. Üç eksenli test sonuçları ile KHM için kalibre edilen
malzeme modelleri parametreleri Tablo 2’de verilmiştir.
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Tablo 2. KHM modeli için kalibre edilen parametreler
Çevresel basınç
(kPa)
11
50
100
150

γ
(kg/m3)
1430

υ

σ0
(kPa)
10
120
0.19
180
350

Ck
(MPa)
15
18
30
35

γk
400
175
125
125

IV. TARTIŞMA

Nümerik analizler ve deneysel sonuçlar ışığında MC modelinin zemin davranışını temsil
edemediği görülmektedir. Killi model üzerinde yapılan bir çalışmalarda da benzer bir sonuca
ulaşılmıştır [7,8]. DP ve KHM modellerinin ise elliptik üç eksenli test sonuçlarını temsil
etmede yeterli olduğu açıkça görülmüştür. Bu durumda DP ve KHM modellerinin
kalibrasyonunda nispeten daha basit bir şekilde kalibre edilebilen KHM modelinin tercih
edilebileceği söylenebilir. Bu durum Şekil 5’ten görülmektedir. Burada dikkat edilmesi
gereken husus kullanılan parametreler seçilirken genellikle referans çevresel basıncın 100 kPa
olduğu durum dikkate alınır. Şekil incelendiğinde KHM modelinin doğrusal olmayan zemin
modellerinde kullanılabileceğini ifade etmek gerekir. Nitekim, son yıllarda literatürde bu
malzeme modelinin yapı-zemin etkileşimlerinde zeminin modellenmesi aşamasında daha sık
kullanıldığını belirtmek gerekir [9-12].
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Şekil 5. Deviatorik gerilme-eksenel şekildeğiştirme eğrileri: çevresel basınç (a) 11 kPa (b)
50 kPa (c) 100 kPa (d) 150 kPa
SONUÇLAR
Oluşturulan modellerin kullanımının ele alınan geoteknik probleme uygun olması gerektiğini
vurgulamak önemlidir. Bu nedenle soruna bağlı olarak uygulanacak malzeme modeline uygun
bir seçim yapılmalıdır. Nümerik analizler esas alındığında, MC modeli her ne kadar az
parametre kullanılarak kalibre edilebilse de zeminin eğrisel/elliptik davranışını bilineer olarak
temsil edebilmektedir. Diğer yandan DP ve KHM modellerinde zemin davranışı temsil
edilebilmektedir. Ancak bu modellerden DP model parametrelerinin kalibrasyonunda daha
fazla parametreye ihtiyaç duyulmakta ayrıca pekleşme davranışının da belirlenmesi için
izotropik konsolidasyon test sonuçlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bunun yanında KHM
modelinde kalibrasyon sadece üç parametre yardımıyla gerçekleştirilmektedir. Böylesi bir
modelin zemin davranış analizlerinde, yapı-zemin veya yapı-kazık etkileşimi analizlerinde
kullanılabileceğini ifade etmek gerekir.
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FARKLI DOZ VE UYGULAMA ŞEKİLLERİNDE VERİLEN BORUN SOYANIN
TOHUM VERİMİ VE BAZI VERİM KARAKTERLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ
Prof. Dr. Mehmet Öz
Bursa Uludağ Üniversitesi, Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu, Mustafakemalpaşa,
Bursa
ORCID NO: 0000-0002-0299-8789

ÖZET
Bor elementinin farklı doz ve uygulama şekillerinin soya fasulyesinin bazı verim karakterleri
üzerine etkilerinin incelendiği bu çalışma, 2016-2017 yıllarında, iki yıllık olarak, Bursa Uludağ
Üniversitesi Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu deneme tarlalarında, tesadüf blokları
deneme desenine göre kurulmuştur. Toprağa ve yaprağa olmak üzere iki uygulama yöntemi
kullanılmıştır. Toprağa uygulama ekim esnasında, yaprağa uygulama ise soya fasulyesi V3
döneminde iken gerçekleştirilmiştir. Uygulanan bor dozları 0, 200, 400, 600, 800 ve 1000
g/ha’dır. Ekim işlemleri her iki yılda da 08 Mayıs tarihinde, sıra arası 70 cm, sıra üzeri de 10
cm olacak şekilde gerçekleştirilmiştir. Parsel uzunlukları 5 m olup, her parselde 4 sıra yer
almıştır. Hasat işlemi ilk deneme yılında 27 Eylül, ikinci deneme yılında 29 Eylül tarihlerinde
gerçekleştirilmiştir. Her parselin 2. ve 3. sıralarından rasgele alınan 10 bitki kullanılarak
ölçümler yapılmıştır. Denemede bitki boyu, bitkide dal sayısı, bitkide meyve sayısı, ilk dalın
yerden yüksekliği, 1000 tane ağırlığı ve tohum verimi komponentleri incelenmiştir. İncelenen
verim ve verim komponentleri üzerine yılların etkisi ilk meyve dalının yerden yüksekliği hariç
diğer tüm komponentler için 0.01 olasılık düzeyinde önemli bulunmuşken, bor dozları tüm
komponentler ve uygulama şekli ise bitki boyu ve ana dal sayısı hariç diğer komponentler için
önemli çıkmıştır. Ortalama sonuçlara göre, incelenen bütün komponentler için en düşük
değerler bor uygulanmayan kontrol parsellerinden alınmıştır. En yüksek değerler bitki boyu
için 600 g ha-1, dal sayısı için 400 g ha-1 ve üzeri dozlar, ilk dalın yerden yüksekliği 600 g ha-1
ve üzeri dozlar, bitkide meyve sayısı için 800 g ha-1, 1000 tane ağırlığı ve tohum verimi için de
400 g ha-1 ve üzeri bor dozlarında belirlenmiştir. Bitki boyu ve dal sayısı uygulama şeklinden
etkilenmezken, ilk dalın yerden yüksekliği, meyve sayısı, 1000 tane ağırlığı ve tohum verimi
değerleri için ise en yüksek değerler yapraktan uygulamanın gerçekleştirildiği parsellerde
ölçülmüştür. Tohum verimleri 1836-2389 kg ha-1 arasında değişiklik göstermiştir. En ekonomik
tohum verimi için 600 g ha-1 borun yapraktan uygulanması önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Soya fasulyesi, bor, doz, uygulama şekli
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THE EFFECTS ON SEED YIELD AND SOME YIELD CHARACTERISTICS OF
SOYBEAN OF BORON GIVEN IN THE DIFFERENT DOSE AND DIFFERENT
APPLICATION METHODS.
ABSTRACT
This study, which examines the effects of different doses and different application methods of
boron on some yield characteristics of soybeans, was established in the experimental fields of
Bursa Uludag University Mustafakemalpaşa Vocational School on a two-year period in 20162017. Two application methods namely to soil and leaf were used. The application to the soil
was realized during sowing and the application to the leaf was carried out in the period V3 of
soybean. Plant height, number of branches, height from ground of the first branch, number of
fruits in the plant, 1000 seed weight and seed yield per hectare components were investigated
in the study. The effect of years on the yield and yield components examined was found to be
significant at the level of 0.01 probability for other all the components except the height from
ground of the first branch. Besides, the boron doses were important for all components while
the method of applications were measured as important in point of the other examined
components, except the plant height and number of branches. According to the average results,
the lowest values for all the components examined were taken from the control plots that were
not applied boron. The highest values are determined as 600 g ha-1 for plant height, 400 g ha-1
for the number of branches, doses above 600 g ha-1 for the first branch, 800 g ha-1 for the number
of fruit in the plant, 1000 for seed weight and at 400 g ha-1 and above for seed yield. Plant height
and number of branches were not affected by the methods of application. However the
determined highest values for the height from ground of the first branch, the number of fruits,
the 1000 seed weight and the seed yield per hectare were measured in the plots where foliar
application was carried out. Seed yields ranged between 1836-2389 kg ha-1. For the most
economical seed yield, it is recommended to apply 600 g boron dose per hectare from the leaves.
Key Words: Soybean, boron, dose, method of application

Giriş
Soya fasulyesi (Glycine max L. Merr.) bitkisinde Bor (B) elementi, azot fiksasyonunda
(Bolaños ve ark., 1996), bunun yansıra doku gelişimi, üreme ve fotosentez ürünleri
translokasyonunda önemli işlevleri olan bir mikro besin maddesidir (Mitra, 2015; Davidson,
2014). Bor ayrıca, soya fasulyesinde organik maddelerin taşınmasında, karbonhidrat
metabolizmasında, çiçeklenme, hormonların aktivitesinde ve biyolojik azot fiksasyonunda
önemli rol oynamaktadır (Favarin ve Marini, 2000; Dechen ve Nachtigall, 2006).Souza ve ark.
(2008)’a göre, bor uygulaması soyada verim üzerine olumlu etkilerde bulunurken, Pegoraro ve
ark. (2008) ve Kappes ve ark. (2008)’e göre ise önemli etkilerde bulunmamıştır.
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Bor bitkiler için vazgeçilmez bir mikro besin maddesidir. Bitkilerde gereksinimi çok düşük
olmasına rağmen, birçok metabolik proseste önemli rollere sahiptir. Bitkinin hem bitkisel hem
de üreme gücünün bor stresinden olumsuz etkilendiği bilinmektedir. Yaprak ve topraktan
gübreleme, toprak bor eksikliği tedavisi için bir seçenek olmakla birlikte toksisite için toleranslı
bitkiler en uygun seçenektir. Bor ayrıca, yüksek kaliteli mahsul üretimi için de diğer tüm mikro
besinlerden daha önemlidir (Archana ve Verma, 2017).
Genellikle, bor eksikliğinin belirtileri, büyük ölçüde deforme olmuş yapraklar şeklinde
sürgünlerin uçlarında ortaya çıkar. Apikal meristemlerin büyümesi durur, bitkilerin kökleri de
kırılgan hale gelir (Kuo ve ark., 1981).
Bor yaprak kenarlarında biriktiği için, fazla borun erken belirtisi renk kaybı ve yaprak
kenarlarının ölümüdür. Genellikle belirtiler yaşlı yapraklarda genç yapraklardan daha çok
görünür. Yaprak yanıklığı, yapraklarda klorotik ve/veya nekrotik lekeler gözlenir. Bor
toksisitesi bitki büyümesini olumsuz etkiler, bu da azalan canlılık, bodur bitkiler, gecikmiş
gelişim, yaprakların sayısının, büyüklüğünün, ağırlığının azalması ve yaprakların renk
değiştirmesi ile kendini belli eder (Punchana ve ark., 2004). Topraktaki bor içeriği 5 ila 25 mg
ha-1 arasında ise bitkilerde bor eksikliği belirtileri gözlenmeye başlar. Bor bakımından zengin
topraklar, özellikle dünyanın kurak ve yarı kurak bölgelerinde bor toksisitesi ve bitki büyümesi
ve ürün verimi azalması nedeniyle büyük önem taşımaktadır (Eraslan ve ark., 2007).
Aydın ve ark. (2017), dört farklı bor dozunun (1.45, 3.26, 6.64 ve 13.28 mg B kg-1) Umut 2002
isimli soya fasulyesi çeşidinin bazı karakterleri üzerine olan etkilerini incelemişlerdir. Bor
dozlarının toksik seviyeye ulaşması ile birlikte tohum verimi, bitki boyu, 1000 tohum ağırlığı,
bitki başına meyve sayısı ve ilk meyvenin yerden yüksekliği azalmıştır. İncelenen diğer
özellikler için belirlenen değerler arasındaki farklar önemli bulunmamıştır. Bor dozlarının
artması ile birlikte, tohum verimi 3220 kg ha-1’dan 1450 kg ha-1’a, bitki boyu 98.2 cm’den 65.4
cm’ye, 1000 tohum ağırlığı 156 g’dan 139 g’a, bitki başına meyve sayısı 79.1 adetten 45.2
adede ve ilk baklanın yerden yüksekliği de 13.1 cm’den 9.8 cm’ye azalmıştır.
Soya fasulyesinin yapraklarına, çimlenmeden 30 gün sonra bitki V3 evresinde B uygulanmış ve
bor uygulamasının tohum verimi, bitki başına meyve sayısı, meyvede tane sayısı, 1000 tane
ağırlığı gibi verim ve verim karakterleri üzerine önemli bir etkisi saptanmamıştır (Seidel ve
ark., 2015). Bor elementinin 10, 15 ve 20 kg ha-1’lık uygulamalarının soya fasulyesi üzerine
olan etkileri incelenmiştir. En yüksek ve en düşük bor dozlarına göre, bitki başına dal sayısı
7.25 adetten 7.64 adede, hektar başına tohum verimi de 2982 kg ha-1’dan 3181 kg ha-1’a
çıkmıştır (Bangar ve ark., 2014). Soya fasulyesinde dört farklı B dozu (0, 0.5, 1.0 ve 1.5 kg ha1
) denenmiştir. B dozu 0 kg ha-1’dan 1.5 kg ha-1’a yükselince bitki boyu 51.7 cm’den 58.1
cm’ye, bitki başına dal sayısı 6.9 adetten, 8.0 adede, bitki başına meyve sayısı 25.2 adetten
28.3 adede, bitki başına tohum verimi 4.9 gramdan 5.5 grama, 1000 tohum ağırlığı 81.9
gramdan 104.2 grama ve hektara tohum verimi de 1160 kg’dan 1382 kg’a yükselmiştir
(Meshram ve ark., 2017).

www.artuklukongresi.org

588

Mardin, TURKEY

7th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

Bu araştırmanın amacı, farklı doz ve farklı uygulama şekillerine göre bor elementinin soya
fasulyesinin bazı verim karakterleri üzerine olan etkilerini incelemektir.
Materyal ve Metod
Soya fasulyesinin yetiştirileceği toprağa ekim esnasında ve bitkinin V3 döneminde yapraklarına
uygulanan farklı bor dozlarının (0, 200, 400, 600, 800 ve 1000 g/ha) verim ve verim bileşenleri
üzerine olan etkilerinin incelendiği bu çalışma 2016 ve 2017 yıllarında, 2 yıllık olarak, Bursa
Uludağ Üniversitesi Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu deneme tarlalarında
yürütülmüştür. Progen tohum şirketinden elde edilen Asya çeşidi bitki materyali olarak
kullanılmıştır. Ekim işlemleri her iki yılda da 08 Mayıs tarihinde, sıra arası 70 cm, sıra üzeri de
10 cm olacak şekilde, tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak elle
gerçekleştirilmiştir. Parsel uzunlukları 5 m olup, her parselde 4 sıra yer almıştır. Bor toprağa ve
yaprağa olmak üzere iki farklı şekilde uygulanmıştır. Toprağa uygulamada verilecek bor
elementi püskürtme amacıyla kullanılacak olan kapta eritilmiş ve toprakta açılan çizilerin
dibine püskürtülmüştür. Yaprağa uygulamada ise soya fasulyesinin V3 döneminde iken, suda
eritilmiş bor elementi yapraklara püskürtülmüştür. Kullanılan bor, ETİMADEN İşletmeleri
Genel Müdürlüğü tarafından üretilmiş ETİDOT-67 (Na2B8013.4H2O) Sodyum borattır. Bu
preparatta suda çözünür bor oranı %20.8’dir. %100 / %20.8= 4.80’dir. Örneğin 200 g ha-1
uygulamasında; 200 g x 4.80= 960 g ha-1 olacak şekilde parsele uygulanacak miktar
belirlenmiştir.
Deneme alanının ön bitkisi susamdır. Tarla sonbaharda kulaklı pulluk ile 25-30 cm derinliğinde
işlenmiştir. Toprak, ilkbaharda yaylı tırmık kullanılarak 10-15 cm derinliğinde kabartılmış,
ardından toprak frezesi ile ekime hazır hale getirilmiştir. Taban gübresi olarak dekara 20 kg 2020-0 kompoze gübresi uygulanmıştır. İkinci sulamada ise 20 kg/da dozunda üre gübresi
verilmiştir. Karık usulü 3 sulama yapılmış olup, yabancı otlara, hastalık ve zararlılara karşı
herhangi bir sentetik madde uygulaması yapılmamıştır.
Hasat işlemi ilk deneme yılında 27 Eylül, ikinci deneme yılında 29 Eylül tarihlerinde
gerçekleştirilmiştir. Her parselin 2. ve 3. sıralarından rasgele alınan 10 bitki kullanılarak
ölçümler yapılmıştır. Denemede bitki boyu, dal sayısı, bitkide meyve sayısı, ilk dalın yerden
yüksekliği, 1000 tane ağırlığı ve tohum verimi kriterleri incelenmiştir. Dekara tohum verimi,
parselden alınan tohumlara, ölçümler için alınan 10 bitkinin tohumları da ilave edilerek
belirlenmiştir.
Deneme yılları (2016 ve 2017) ve uzun yıllara (1975-2013 arası) ait ortalama sonuçlara göre,
aylık ortalama sıcaklık değerleri uzun yıllar ortalamasından önemli sapmalar göstermemiştir.
2016 yılının Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarının sıcaklık değerleri 2017 yılından
daha yüksek gerçekleşmiştir. Her iki deneme yılının yıllık yağış toplamları (559.2 ve 508.1
mm) uzun yıllar ortalama değerinden (690.3 mm) daha düşük olmuştur. 2017 yılı Haziran ayı
toplam yağışı (55.9 mm) 2016 yılı toplam yağışından (36.6 mm) daha yüksektir (Tablo 1).

www.artuklukongresi.org

589

Mardin, TURKEY

7th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

Tablo 1. Mustafakemalpaşa’da 2016, 2017 yılları ve uzun yıllar ortalaması aylık ortalama
sıcaklık ve aylık yağış toplamı verileri (Anonim, 2017)
Sıcaklık (oC)

Aylar

Yağış (mm)

2016

2017

Uzun
yıllar*

2016

2017

Uzun
yıllar*

Ocak

5.3

4.5

5.4

70.2

59.0

84.2

Şubat

6.2

5.8

6.1

80.8

49.3

72.0

Mart

8.0

7.5

8.6

76.2

50.2

66.8

Nisan

12.6

12.1

13.0

23.2

30.7

64.8

Mayıs

17.2

16.3

17.3

72.8

76.5

42.0

Haziran

21.7

20.3

22.5

36.6

55.9

35.0

Temmuz

24.1

22.6

24.8

0.0

7.5

18.1

Ağustos

23.6

22.5

24.4

7.6

6.3

13.0

Eylül

19.8

19.2

20.2

31.6

24.6

38.9

Ekim

15.0

14.7

15

15.0

38.7

75.7

Kasım

10.8

10.5

10.4

50.0

27.0

80.1

Aralık

7.6

6.8

7.2

95.2

82.4

99.7

Ortalama/toplam

14.3

13.5

14.6

559.2

508.1

690.3

Data obtained from Turkish State Meteorological Service (https://www.mgm.gov.tr/)
*: 1975-2013
Hem teksel yıllar, hem de yıllar ortalaması değerlere SPSS paket programı kullanılarak varyans
analizi yapılmış olup, istatistiki anlamda önemli olarak hesaplanan muamele ortalamaları
Duncan’a göre gruplandırılmıştır.
Araştırma Sonuçları ve Tartışma
Tablo 2 ve 4’te verildiği gibi, iki yılın ortalama sonuçlarına göre, bitki boyu değerleri 73.7-85.7
cm arasında değişiklik göstermiştir. En düşük değer bor uygulanmayan kontrol parselinden
alınmışken en yüksek değer ise 600 g/ha bor uygulanan parselden elde edilmiştir. 800 ve 1000
g ha-1 bor uygulanan parseller de bu istatistiki grup içerisinde yer almıştır.
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Tablo 2. İncelenen bitki boyu, dal sayısı ve ilk dalın yerden yüksekliği komponentlerine ait
yıllar ortalaması değerleri
Bor dozları
Uygulama
Yıllar
Bitki boyu
Dal sayısı
İlk dalın yerden
Kg ha-1
şekli
(cm)
(adet/bitki)
yüksekliği (cm)
2016
63.3 b*
4.7 c
5.4 b
Toprak
2017
87.0 b
4.3 b
5.4 b
2016-2017
75.1 b
4.5 c
5.4 b
0
2016
62.0 c
4.8 b
5.8 d
Yaprak
2017
82.7 c
4.0 c
6.0 c
2016-2017
72.3 b
4.4 b
5.9 c
ORTALAMA
73.7 D
4.5 C
5.7 C
2016
65.7 b
4.8 c
5.3b
Toprak
2017
89.7 ab
5.1 ab
5.3 b
2016-2017
77.7 b
4.9 bc
5.3 b
200
2016
66.7 bc
5.3 ab
5.9 cd
Yaprak
2017
85.7 bc
5.1 b
6.2 bc
2016-2017
76.2 b
5.2 a
6.1 c
ORTALAMA
76.9 C
5.1 B
5.7 C
2016
72.0 a
6.3 a
6.0 a
Toprak
2017
95.3 a
4.7 ab
5.6 ab
2016-2017
83.6 a
5.5 a
5.8 a
400
2016
70.7 ab
5.5 ab
6.1 cd
Yaprak
2017
92.0 ab
5.0 b
6.4 abc
2016-2017
81.3 a
5.3 a
6.2 bc
ORTALAMA
82.4 B
5.4 A
6.0 B
2016
75.7 a
5.8 ab
6.2 a
Toprak
2017
95.0 a
5.1 ab
6.1 a
2016-2017
85.3 a
5.5 a
6.2 a
600
2016
77.7 a
5.6 ab
6.4 bc
Yaprak
2017
94.7 ab
5.1 b
6.6 a
2016-2017
86.2 a
5.4 a
6.5 ab
ORTALAMA
85.7 A
5.5 A
6.4 A
2016
74.7 a
5.3 b
6.1 a
Toprak
2017
94.7 a
5.4 a
6.0 a
2016-2017
84.7 a
5.3 ab
6.1 a
800
2016
75.7 a
6.0 a
7.0 a
Yaprak
2017
96.3 a
5.0 b
6.4 abc
2016-2017
86.0
5.5 a
6.7 a
ORTALAMA
85.3 AB
5.5 A
6.4 A
2016
75.3 a
5.3 b
6.2 a
Toprak
2017
93.3 a
5.5 a
6.1 a
2016-2017
84.2 a
5.4 a
6.2 a
1000
2016
75.3 a
5.4 ab
6.9 ab
Yaprak
2017
94.0 ab
5.5 a
6.5 ab
2016-2017
84.6 a
5.5 a
6.7 a
ORTALAMA
84.4 AB
5.5 A
6.5 A
*Farklı harflerle gösterilen ortalamalar istatistiki anlamda farklı gruplarda yer almaktadırlar.
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Bor elementinin soya bitkisine topraktan ya da yapraktan uygulanması bitki boyu değerlerini
etkilememiştir (81.7 ve 81.1 cm). Hem topraktan hem de yapraktan uygulamaları kendi
içlerinde değerlendirdiğimizde, en düşük değerler kontrol ve 200 g ha-1 uygulamalarından elde
edilirken, diğer dozların etkileri arasında istatistiki anlamda farklılık gözlenmemiştir. Benzer
eğilimler teksel yıllarda da görülmektedir. 2017 yılının bitki boyu değeri 2016 yılının
değerinden daha yüksektir (91.7 ve 71.2 cm).
Devi ve ark. (2012) ile Meshram ve ark., (2017)’nın bulguları deneme bulgularıyla benzerlikler
gösterirken, bor uygulamasının bitki boyu üzerine etki etmediğini bildiren Trinidad ve ark.
(2015) ve Timotiwu ve ark., (2018)’ın bildirdikleri deneme sonuçlarını desteklememektedir.
Dal sayıları bor dozlarının artışından önemli düzeyde etkilenmiştir. En düşük değer (4.5
adet/bitki) bor uygulanmayan kontrol parselinde saptanmıştır. Bu değeri 200 g ha-1 dozu (5.1
adet/bitki) izlerken, diğer bor dozları en yüksek değerleri veren istatistiki grubu
oluşturmuşlardır (5.4, 5.5, 5.5 ve 5.5 adet/bitki).
Bor elementinin toprak ya da yaprak uygulaması dal sayısı üzerinde önemli etkilerde
bulunmamış ve her iki durumda da dal sayıları 5.2 adet/bitki olarak ölçülmüştür. Topraktan
uygulama şeklini kendi içinde değerlendirdiğimizde 400, 600, 800 ve 1000 g ha-1 uygulamaları
arasında bir farklılık olmadığı saptanmıştır (5.5, 5.5, 5.4 ve 5.4 adet/bitki). 4.5 adet/bitki ile
kontrol dozu son grupta yer almıştır. Yapraktan uygulama şeklinde de kontrol uygulaması
sonuncu olmuşken diğer dozların uygulandığı parsellerden elde edilen değerler arasında
farklılık bulunamamıştır. 5.4 adet/bitki ile 2016 yılı değeri, 4.9 adet/bitki olarak belirlenen 2017
değerinden daha yüksek belirlenmiştir. Denemenin yürütüldüğü her iki yılda da benzer
eğilimler ortaya çıkmıştır (Tablo 2 ve 4). Uygulama dozlarının yıllara göre farklılıklar
göstermesi yıl x doz interaksiyon etkilerinin önemli çıkmasına neden olmuştur.
Aydın ve ark. (2017) ile Da Silva Gomez ve ark. (2017)’na göre bor dozlarının değişmesi ile
birlikte dal sayısındaki değişiklik istatistiki anlamda önemli bulunmuştur. Devi ve ark. (2012)
ise en yüksek dal sayısını 1.5 kg ha-1 bor dozunda ölçmüşlerdir.
İlk dalın yerden yüksekliği bor dozlarının artışıyla birlikte artmıştır. En düşük değerler 5.7 cm
ile kontrol ve 200 g ha-1 dozunun uygulandığı parsellerde ölçülmüşken 600, 800 ve 1000 g ha1
dozlarından ise en yüksek değerler elde edilmiştir (6.4, 6.4 ve 6.5 cm) (Tablo 2). Ortalama
sonuçlara göre, yapraktan bor uygulaması, topraktan bor uygulamasına göre daha yüksek
bulunmuştur (6.3 ve 5.8 cm). Uygulama şekilleri kendi içlerinde değerlendirildiğinde ise, en
yüksek değerleri içeren istatistiki grup, topraktan uygulamada 400, 600, 800 ve 1000 g ha-1,
yapraktan uygulamada ise 800 ve 1000 g ha-1 dozlarından oluşmuştur. Teksel yıllar olarak
sonuçlar değerlendirildiğinde yaprak uygulama her iki yılda da daha yüksek değerler vermiştir.
Yıllar arasında ilk dalın yerden yüksekliği bakımından istatistiki anlamda bir farklılık
Tablo 3. İncelenen meyve sayısı, 1000 tohum ağırlığı ve tohum verimi komponentlerine ait
teksel yıllar ve yıllar ortalaması değerleri
Bor dozları Uygulama
Yıllar
Meyve sayısı
1000 tohum Tohum verimi
Kg ha-1
şekli
(adet/bitki)
ağırlığı (g)
(kg/ha)
2016
97.7 b*
155.3 c
1989 c
Toprak
2017
81.0 c
102.9 d
1667 e
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2016-2017
89.4 b
129.1 c
1615 c
0
2016
101.0 d
153.7 c
2125 b
Yaprak
2017
86.3 c
108.9 b
1990 b
2016-2017
90.3 d
131.3 c
2058 b
ORTALAMA
91.5 D
130.2 C
1836 C
2016
100.3 b
157.0 bc
2290 b
Toprak
2017
82.3 bc
114.4 c
1960 cd
2016-2017
91.3 b
135.7 b
1878 bc
200
2016
112.0 cd
158.7 bc
2255 b
Yaprak
2017
103.3 b
121.1 a
2290 a
2016-2017
107.6 c
139.9 b
2273 b
ORTALAMA
99.5 C
137.8 B
2075 B
2016
118.0 ab
161.3 abc
2360 ab
Toprak
2017
93.3 ab
125.1 a
2050 ab
2016-2017
105,7 a
143.2 a
1934 ab
400
2016
112.3 cd
173.3 a
2856 a
Yaprak
2017
114.0 ab
125.8 a
2360 a
2016-2017
113.2 bc
149.5 a
2608 a
ORTALAMA
109.5 B
146.4 A
2271 A
2016
127.0 a
164.0 abc
2333 ab
Toprak
2017
97.3 a
124.8 a
2080 a
2016-2017
112.2 a
144.4 a
2103 a
600
2016
121.3 bc
167.3 ab
2920 a
Yaprak
2017
118.7 ab
130.9 a
2333 a
2016-2017
120.0 ab
149.1 a
2626 a
ORTALAMA
116.1 AB
146.7 A
2365 A
2016
117.7 ab
165.0 ab
2426 a
Toprak
2017
101.3 a
117.5 bc
1987 bc
2016-2017
109.5 a
141.3 a
2088 a
800
2016
138.0 a
167.0 ab
2952 a
Yaprak
2017
121.7 a
128.5 a
2427 a
2016-2017
129.9 a
147.7 a
2690 a
ORTALAMA
119.7 A
144.5 A
2389 A
2016
112.7 ab
166.3 a
2333 ab
Toprak
2017
102.7 a
122.8 ab
1903 d
2016-2017
107.7 a
144.5 a
1996 a
1000
2016
130.0 ab
163.3 abc
2983 a
Yaprak
2017
116.0 ab
122.4 a
2333 a
2016-2017
123.0 ab
142.8 ab
2658 a
ORTALAMA
115.4 AB
143.7 A
2327 A
*Farklı harflerle gösterilen ortalamalar istatistiki anlamda farklı gruplarda yer almaktadırlar.
saptanmamıştır (6.1 ve 6.1 cm) ve (Tablo 4). Yıl x doz interaksiyonunun önemli çıkması
dozların bu özellik bakımından yıllara göre farklılıklar gösterdiğini ortaya koymaktadır.
Aydın ve ark. (2017) bor dozlarının toksik düzeye ulaştığında ilk meyvenin yerden yüksekliği
değerlerinin azaldığı bulgusu deneme bulgularıyla benzerlikler göstermektedir.
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Tablo 3’te sunulduğu gibi, bitkide meyve sayıları iki yılın ortalaması sonuçlara göre 91.5-119.7
arasında saptanmıştır. En düşük değer bor uygulanmayan parselde belirlenmişken, en yüksek
değer ise 800 g/ha dozu uygulanan parseldeki bitkilerde ölçülmüştür. Bu değer 600 ve 1000 g
ha-1 dozları ile aynı istatistiki grubu paylaşmıştır.
Ortalama sonuçlar, bor elementi yapraktan uygulandığında, topraktan uygulamaya göre
bitkideki meyve sayısı 102.6 adetten 114.5 adede çıkmıştır ki bu artışın oransal karşılığı
%11.5’tir. Topraktan uygulama yöntemini kendi içerisinde incelediğimizde ise 400 g ha-1 ile
1000 g ha-1 arasında dozların uygulandığı parsellerdeki bitkilerin meyve sayıları arasında
istatistiki anlamda bir farkın olmadığı ortaya konulmuştur (105.7, 112.2, 109.5 ve 107.7
adet/bitki). İstatistiki anlamda fark olmasa da en yüksek değer 112.2 adet ile 400 g ha-1 dozunda
bulunmuştur. 0 ve 200 g ha-1 dozları arasında ise bir farklılık çıkmamıştır. Yapraktan
uygulamada da 93.7 adet ile 0 dozu son sırada yer alırken 129.9 adet ile 800 g ha-1 dozu en
yüksek değer olarak kaydedilmiştir. Bor elementinin uygulanmadığı parsellerde en düşük
değerlerin alındığı bulgusu teksel yıllarda da gözlenmiştir. 2016 yılında 165.1 adet olarak
belirlenen ortalama meyve sayısı 2017 yılında 101.4 adet olarak elde edilmiştir (Tablo 4). Yıl
x uygulama şekli interaksiyon etkisinin önemli olarak hesaplanması uygulama şekillerinin
yıllar arasında farklı etkilerde bulunduğunu ortaya koymaktadır.
Timotiwu ve ark., (2018) ve Seidel ve ark., (2015)’nın bildirdiklerine göre, soya fasulyesinde
B uygulaması bitkide bakla sayısı üzerine ise etki etmemiştir. Buna karşın Layek ve ark., (2014)
en yüksek bitki başına meyve sayısının 1.0 kg ha-1 B uygulamasından elde edildiğini, bu dozun
üzerindeki uygulamaların ise verimi düşürdüğünü belirtmişlerdir. Meshram et al., (2017) ile
Devi ve ark. (2012) ise en yüksek meyve sayısının 1.5 kg/ha B uygulamasından elde edildiğini
bulmuşlardır. Trinidad ve ark. (2015) da soya fasulyesine çiçeklenme döneminde farklı
dozlarda bor uygulamışlar ve bor dozlarının artışı ile birlikte bitki başına meyve sayısının 43.3
cm’den 48.3 cm’ye yükseldiğini belirlemişlerdir.
1000 tane ağırlığı farklı bor dozlarından önemli düzeyde etkilenmiştir. En yüksek değer 146.7
g ile 600 g/ha dozundan alınmışken bu değeri aynı istatistiki grubu paylaşan 400, 800 ve 1000
g ha-1 dozları olmuştur (146.4, 144.5 ve 143.7 g). 130.2 g ile bor uygulanmayan kontrol dozu
en düşük değeri vermiştir (Tablo 2 ve 4).
İki yılın ortalama sonuçlarına göre, 143.3 g ile topraktan uygulama 139.7 g olarak saptanan
yapraktan uygulamaya göre 1000 tane ağırlığı üzerine önemli düzeyde arttırıcı etkilerde
bulunmuştur. Topraktan ya da yapraktan uygulama yöntemlerinde hangi doz ya da dozların
1000 tane ağırlığı üzerine olan etkileri incelendiğinde ise her iki yöntemde de 400, 600, 800 ve
1000 g ha-1 dozlarının etkileri aynı istatistiki grup içerisinde yer almaktadır. En düşük değerler
de bor uygulanmayan kontrol parsellerinde ölçülmüştür. İlk deneme yılının 1000 tane ağırlığı
değeri 165.1 g ile ikinci yıl değeri olarak saptanan 120.1 g’a göre daha yüksek saptanmıştır
(Tablo 2 ve Tablo 4).
Bellaloui ve ark. (2013) ve Timotiwu ve ark. (2018)’a göre, B uygulaması soya fasulyesinde
1000 tane ağırlığını arttırmıştır. Soya fasulyesinde B dozu 0 kg/ha’dan 1.5 kg ha-1’a yükselince
1000 tohum ağırlığı 81.9 gramdan 104.2 grama çıkmıştır (Meshram ve ark., 2017). Devi ve ark.
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(2012) da 1.5 kg ha-1 bor dozunun en yüksek 1000 tane ağırlığı değerini verdiğini
açıklamışlardır.
Tohum verimleri bor dozlarının 400 g ha-1’a kadar olan uygulamalarında artmış olup 400, 600,
800 ve 1000 g ha-1 uygulamalarında ise aynı istatistiki grupta yer almışlardır. En yüksek
ortalama verim 2389 kg/ha ile 800 g ha-1 bor uygulamasından elde edilmiştir. En düşük
ortalama verim ise 1836 kg ha-1 ile bor uygulanmayan kontrol parselinden alınmıştır (Tablo 2).
Tablo 4. Bor dozlarının ortalama tohum verimi ve verim komponentlerine etkileri
Bor
Bitki boyu
Dal sayısı
İlk dalın
Meyve
1000 tane Tohum
dozları
(cm)
(adet/bitki)
yerden
sayısı
ağırlığı
verimi
Kg/ha
yüksekliği (adet/bitki)
(g)
(Kg/ha)
(cm)
0
73.7 d*
4.5 c
5.7 c
91.5 d
130.2 c
1836 c
200
76.9 c
5.1 b
5.7 c
99.5 c
137.8 b
2075 b
400
82.4 b
5.4 a
6.0 b
109.5 b
146.4 a
2271 a
600
85.7 a
5.5 a
6.4 a
116.1 ab
146.7 a
2365 a
800
85.3 ab
5.5 a
6.4 a
119.7 a
144.5 a
2389 a
1000
84.4 ab
5.5 a
6.5 a
115.4 ab
143.7 a
2327 a
*Farklı harflerle gösterilen ortalamalar istatistiki anlamda farklı gruplarda yer almaktadırlar.
2016 ve 2017 deneme yıllarının ortalaması olarak hesaplanan sonuçlar, yapraktan bor
uygulamasının topraktan bor uygulamasına göre tohum verimini istatistiki anlamda önemli
düzeyde arttırdığını ortaya koymaktadır (2485 ve 1636 kg ha-1). Topraktan uygulama şekli
kendi içerisinde irdelendiğinde en yüksek tohum verimi 600 g/ha dozunda bor uygulanan
parselden 2103 kg ha-1 olarak gerçekleşmiştir. Rakamsal olarak farklılık gösterse de 800, 1000
ve 400 g ha-1 uygulamaları da en yüksek tohum elde edilen istatistiki grupta yer almışlardır
(2088, 1996 ve 1934 kg/ha). Benzer eğilim yapraktan uygulama şeklinde de belirlenmiştir. Bu
yöntemde de en yüksek verim değerleri, aynı istatistiki grupta yer alan 800, 1000, 600 ve 400
g ha-1 uygulamasından sağlanmıştır (2690, 2658, 2626 ve 2608 kg ha-1). 2016 yılının ortalama
tohum verimi 2017 yılının ortalama veriminden daha yüksek bulunmuştur (2305 ve 2114 kg
ha-1). En düşük değerler (1615 ve 2058 kg ha-1) her iki uygulama şeklinde de bor uygulanmayan
kontrol parsellerinde saptanmıştır.
Teksel yıllardan 2016 yılının her iki uygulama şekli ile 2017 yılının yapraktan uygulama
şeklinin sonuçları yıllar ortalaması sonuçlarla büyük oranda benzerlikler göstermişken, 2017
yılının topraktan uygulama şeklinin sonuçları ise farklı olmuştur. Bu yöntemde en yüksek değer
2080 kg ha-1 ile 600 g ha-1 bor uygulamasından elde edilmiştir. En yüksek doz olan 1000 g ha1
uygulaması ise 1903 kg ha-1 ile verim üzerinde önemli düzeyde tohum verimini azaltıcı
etkilerde bulunmuştur (Tablo 2 ve Tablo 4). Yıl x uygulama şekli interaksiyon etkisi 0.01
olasılık düzeyinde önemli bulunmuştur. Bu sonuç da bize uygulama şekillerinin yıllar arasında
farklı etkilerde bulunduğunu göstermektedir.
Bellaloui ve ark. (2013), Da Silva Gomez ve ark. (2017), Souza ve ark. (2008), Layek ve ark.,
(2014), Bangar ve ark., (2014), Meshram ve ark., (2017), Singh ve ark. (2013), Devi ve ark.
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2012 ve Trinidad ve ark. (2015)’a göre, B uygulaması soya fasulyesinde tohum verimini
arttırmaktadır.
Bruns (2017)’a göre, farklı dozlarda bor uygulamasının bazı çeşitlerde tohum verimi artışı
sağlarken bazılarında ise bor uygulaması etkili olmamıştır. Tohum verimi yıllar arasında
değişiklik göstermiştir (4239.7 ve 3794.7 kg ha-1). Yıl x tohum verimi interaksiyonu önemli
çıkmamıştır. Pegoraro ve ark. (2008), Kappes ve ark. (2008) ve Seidel ve ark., (2015), ise bor
uygulamasının tohum veriminde istatistiki anlamda bir farklılık meydana getirmediğini
bildirmişlerdir. Araştırmacıların tohum verimi konusundaki farklı bulguları çeşit, toprak ve
iklim farklılıklarından meydana gelmiş olabilir.
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ABSTRACT
In this note, we introduce a new strategy of measures of similarity among images via ring theory, specific
by using Lie ideal of a ring R and the entropy function. We make some basic observations about

that.
Keywords: Entropy function, Ring theory, Lie ideal, Similarity images.
AMS Subject Classification: 16W10, 16W25.

1. INTRODUCTION
Abstract algebra is a section of mathematics that studies algebraic structures. Lie algebras
theory is one of the most important and developing topic of abstract algebra. A Lie ring is a
generalization of a Lie algebra. Lie algebras firstly arose in a study of differential equations in
1870s. These structures occur in various areas of science such as quantum physics,
combinatorial group theory and geometry. Given any associative ring R we can form, using its
operation its elements. These use the elements of R and the addition as defined in R, but new
multiplication is introduced to render it ring. Albeit not necessarily associative rings. Hence,
Lie ring L of R uses a multiplication specify by [𝑥, 𝑦] = 𝑥𝑦 − 𝑦𝑥 for all 𝑥, 𝑦 ∈ 𝑅, where xy
is ordinary associative product of elements in R. When we say that U is an ideal of L, or,
equivalently, when we say that U is an ideal of R, we mean that an additive subgroup U of R is
said to be a Lie ideal of R if [𝑢, 𝑟] ∈ 𝑈 for all u ∈U and for all 𝑟 ∈ 𝑅. i.e. [𝑢, 𝑟] = 𝑢𝑟 − 𝑟𝑢
is an element of U. In 1870, the Norwegian mathematician Sophus Lie introduced a very
important non-associative class known as Lie Theory.
Lie algebras is an area of mathematics in which we can show a harmonious between the
methods of classical analysis and modern algebra. This theory, a direct outgrowth of a central
issue in the calculus, has today become a synthesis of many separate disciplines, each of which
has left its own mark. Moreover, the importance of Lie algebras for applied mathematics and
for applied physics has also become increasingly clear in recent years. Lie algebra is also used
by electrical engineers, mainly in the mobile robot control. For the basic information of Lie
algebras, the readers are referred to [4, 6, 7]. It is well known that Lie algebra can be sight as
a Lie ring. So, the theory of Lie ring can be used in the theory of Lie algebra. A Lie ring is
realized as a non-associative ring with multiplication that is anti-commutative and satisfies the
Jacobi identity i.e. [𝑎, [𝑏, 𝑐]] + [𝑏, [𝑐, 𝑎]] + [𝑐, [𝑎, 𝑏]] = 0.
All types of rings collected so far contributes to their applications in diverse branches of
mathematics as well as in data communications, computer science, digital computing and so on
so forth. Through the years, a lot of work has been done in this context by the number of authors
in different aspects [5]. Ring Theory has been well used in cryptography and many others
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computer vision tasks [10]. The inclusion of ring theory to the spatial analysis of digital images.
Entropy is a measure of unpredictability or information content. In the space of the digital
images, the entropy is defined in [1] as:
𝐵

Definition 1.1. The entropy of the image 𝐴 is defined by 𝐸(𝐴) = − ∑2𝑥=0−1 𝑝𝑥 𝑙𝑜𝑔2 𝑝𝑥 ; where
𝐵 is the total quantity of bits of the digitized image A and 𝑝(𝑥) is the probability of occurrence
of a gray-level value. By agreement 𝑙𝑜𝑔2 = 0.
Within a totally uniform region, entropy reaches the minimum value. Theoretically speaking,
the probability of occurrence of the gray-level value, within a uniform region is always one. In
practice, when one works with real images the entropy value does not reach, in general, the zero
value. This is due to the existent noise in the image. Therefore, if we consider entropy as a
measure of the disorder within a system, it could be used as a good stopping criterion for an
iterative process, by using 𝑀𝑆𝐻𝑖. More can be seen in [3, 8].
The entropy has been an important point to define a similarity index to compute the difference
between two images, more information via [2, 9, 11].
Definition 1.2. Two images 𝐴 and 𝐵 are weakly equivalents if 𝐸(𝐴) = 𝐸(𝐵). We denote the
weak equivalence between 𝐴 and 𝐵 using 𝐴 ≍ 𝐵.
For finding of image similar or not, you can use joint histogram, if your joint histogram gets
diagonal line then two images are exact same, otherwise both images are not same.
It is natural to think that if subtraction of the two images is close to zero then there is close. The
issue with this idea is that, in general, when the subtraction gives negative values, many authors
take into consideration truncating to zero these elements. This consideration, in general, it does
not characterize the difference between two images, and in some cases, it is possible to lose
important information. Due to this reason, it is necessary to dene a structure such that the
operations between two images are interning. Therefore, the answer to this question is
affirmative where the aim of this note is to introduce the new technique, which is associative
rings, specific Lie ideals.
2 THE MAIN RESULTS
We use the structure of Lie ideal 𝑈 over a ring 𝑅 the set of the images of size 𝑘 × 𝑚 where
the pixel values are integers belonging to [𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 ], 𝑖 = 0, 1, … . , 𝑛; such that 𝑥𝑦 = 𝑥 for all
𝑥, 𝑦 ∈ 𝑅 and we denote this set as 𝐶𝑘×𝑚 (U) such that [𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 ] ∈ 𝐶.
Remark 1. If R is commutative which means 𝑥𝑦 = 𝑦𝑥 for all 𝑥, 𝑦 ∈ 𝑅 then the pixel values
are integers belonging to [ 𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 ] = 0, 𝑖 = 0, 1, … , 𝑛.
Theorem 2.1. Let R be a ring and U be a Lie ideal. The set 𝐶𝑘×𝑚 (𝑈)(+, [𝑥, 𝑦] such that 𝑥 ∈
𝑈 and 𝑦 ∈ 𝑅), where (+) and ([𝑥, 𝑦]) are respectively the pixel-by- pixel sum and
multiplication in 𝑈, has a ring structure.
Proof. As the pixels of the image are in a Lie ideal 𝑈. It is clear they satisfy the ring axioms.
The operation between two images was defined pixel by pixel, hence it is trivial that 𝐶𝑘×𝑚
(U)(+; [𝑥, 𝑦] such that 𝑥 ∈ 𝑈 and 𝑦 ∈ 𝑅) under the operations (+, [.,.]) of the U ring inherits
the ring structure.
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Definition 2.1. Let 𝐴 and 𝐵 be two images 𝐴, 𝐵 ∈ 𝐶𝑘×𝑚 (𝑈)(+, [. , . ]). If 𝐴 = 𝐵 + 𝑆 where
𝑆 is a scalar image, then 𝐴 and 𝐵 are strongly equivalents.
We denote the strongly equivalence between 𝐴 and 𝐵 by ≅.
Note that 𝐴 = [𝑥, 𝑦], 𝐵 = [𝑗, 𝑘] and 𝑆 = [𝛼, 𝛽 ] for all 𝑥, 𝑦, 𝑗, 𝑘 ∈ 𝑅 while 𝛼 and 𝛽 are
fixed of 𝑅 such that 𝐴 = 𝑆 + 𝐵. In other words,
[𝑥, 𝑦] = [𝛼, 𝛽 ] + [𝑗, 𝑘]. Obviously, there exists 𝑆 −1 = [𝛼,𝛽] such that
[𝑥, 𝑦] + [𝛽, 𝛼] = [𝛼, 𝛽 ] + [𝑗, 𝑘] + [𝛼, 𝛽 ] yields
[𝑥, 𝑦] + [𝛽, 𝛼 ] = [𝑗, 𝑘], where [𝛼, 𝛽] + [𝛽, 𝛼] = 0, i.e.
[𝛽, 𝛼] is additive inverse of [𝛼, 𝛽 ] of 𝑈.
This calculated using the inverse of each pixel of 𝑆 = [𝛼, 𝛽]in 𝑅.
Theorem 2.2. Let 𝐴 and 𝐵 be two images. If 𝐴 ≅ 𝐵 then 𝐴 ≍ 𝐵.
Proof. Suppose 𝐴 ≅ 𝐵, then there exists scalar image 𝑆 = [𝛼, 𝛽] such that
𝐴 = 𝐵 + 𝑆. Then 𝐸(𝐴) = 𝐸(𝐵 + 𝑆) = 𝐸([𝑗, 𝑘] + [𝛼, 𝛽])𝐸(𝐴) = 𝐸([𝑗 + 𝛼 , 𝑘 +
𝛽]).
Due to [𝛼, 𝛽] is scalar image, this means the sum 𝐵 + 𝑆 only change in 𝐵 the intensity of
each pixel, but this does not change the number of different intensities or frequency of each
intensity in the image. It follows that 𝐸(𝐵) = 𝐸(𝐵 + 𝑆). Consequently, we find that 𝐴 =
𝐵 and they are weakly equivalents.
3. CONCLUSIONS
In this note, we introduce a new strategy of measures of similarity among images via ring
theory, specific by using Lie ideal of a ring. We present, let 𝐴 and 𝐵 be two images. If A ≅B
then A ≍ B. In addition, we suppose 𝑅 is a ring and 𝑈 is a Lie ideal. The set 𝐶𝑘×𝑚 (𝑈)(+, [𝑥, 𝑦]
such that 𝑥 ∈ 𝑈 and 𝑦 ∈ 𝑅), where (+) and ([𝑥, 𝑦]) are respectively the pixel-by-pixel sum
and multiplication in 𝑈, has a ring structure. Additionally, we dene let 𝐴 and 𝐵 be two images
𝐴, 𝐵 ∈ 𝐶𝑘×𝑚 (U) (+, [.,.]). If 𝐴 = 𝐵 + 𝑆 where 𝑆 is a scalar image, then 𝐴 and 𝐵 are strongly
equivalents.
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ÖZET
21. yüzyılda farklı disiplinlerin iş birlikleri oldukça güçlenmiştir. Tekstil ve moda endüstrisi
de bu iş birliklerini güncel yaşam içinde insanların kullanımına sunma görevini en iyi şekilde
başaranlar arasındadır. Değişen dünya düzeni içinde kendine anlamlı yer edinen pandemi
sürecinde yaşananlar, birçok değişimleri de beraberinde getirmiştir. Tüm bunlar tüketici
beklentilerinde de ciddi anlamda farklılıkları ortaya koymuştur. Bu süreçte insan sağlığını
virüs ve bakterilerden koruma amaçlı ürünler konusunda yapılan çalışmalarda sağlık ve tekstil
sektörlerinin iş birlikleri akademik yayınların dışında da en çok konuşulan konuların başında
gelmektedir.
Tekstil teknolojileri ile üretilen birçok ürün insan sağlığına fayda sağlamaktadır. Korse,
bandaj, sargı bezi, güzellik maskesi, koruyucu maske bu ürünlerden birkaçıdır. Sağlık
açısından yaşanan sıkıntıların çözümüne yönelik olarak kullanılan bu ürünlerin yanında sağlık
sorunlarının oluşturmasını engellemek amacıyla kullanılan koruyucu nitelikli ürünler de
mevcuttur.
Tüketici yönelim analizleri incelendiğinde kullanıcıya kendini iyi hissettiren, insan sağlığı
için faydalı, sürdürülebilir ürünlere karşı taleplerin bu yüzyılda oldukça arttığı görülmektedir.
Bunlara ilave olarak Pandeminin getirdikleri de anti bakteriyel ve anti viral özellikli ürünlerin
tercih edilme oranlarını arttırmıştır. Anti bakteriyel ve anti viral özellikli giysilerin günlük
yaşamda kullanabilir olması tüketiciler açısından tercih sebebi olmaktadır.
Bu doğrultuda Talu Tasarım Merkezi’nde hı̇ poalerjenı̇ k özelliklere sahip UMORFIL® elyafı
kullanılarak bir giysi tasarımı projesi gerçekleştirilmiştir. Proje fikir, araştırma, geliştirme,
tasarım ve numune üretim süreçleri olarak toplamda bir yıllık bir süreç içinde
gerçekleştirilmiştir.

1
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Pandemi sürecinin getirdiği sonuçlardan biri olan, tüketicilerin sağlıklı ürün beklentisinden
yola çıkılarak UMORFIL® elyafının cilt dostu ve anti bakteriyel özelliklerinin ön plana
çıkartıldığı bu projede tasarlanan kumaşlar ile 19 parça aktif spor giysi tasarımları
gerçekleştirilmiştir.
UMORFIL®, gıda endüstrisinin bir yan ürünü olan balık pullarının tekstil içeriğine
dönüştürülmesi ile elde edilen cilt dostu yeni bir teknolojik üründür. Cildimizin daha sağlıklı
kalması için biz tüketicilere daha iyi bir ortam oluşturmada aracılık etmektedir.
Bu biyonik elyaf geri dönüştürülmüş balık pullarından üretilen amino asidin biyonik elyafa
dönüştürülmesiyle tekstil kullanımına kazandırılan bir hammaddedir. Balık pullarını
kullanıma kazandırıldığı için yiyecek israfı ve çevre kirliliğinin de önüne geçilmektedir.
Bunların yanı sıra, döngüsel ekonominin bir parçası olan UMORFIL® insanların ihtiyaç
duyduğu rahatlığı ve cilt dostu tekstil malzemelerinin oluşmasını sağlamaktadır.
UMORFIL® lif kullanarak hazırlanan bu projenin inovasyon, sağlık ve sürdürülebilirlik
konularındaki ihtiyaçlara ve müşteri beklentilerine cevap verebilmesi ile proje sonucunda elde
edilecek katma değerli ürünlerin ticarileşmesinin firmanın kar oranını artıracağı ve yenilikçi
yönünü kuvvetlendireceği de düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, Yeni Nesil Lifler, Anti Bakteriyel, Anti Viral

SKIN-FRIENDLY CLOTHES WITH SUSTAINABLE NEW GENERATION FIBERS2
ABSTRACT
In the 21st century, cooperation between different disciplines has become quite strong. The
textile and fashion industry are also among those who have accomplished the task of making
these collaborations available to people in daily life. The events experienced during the
pandemic process, which has taken a meaningful place in the changing world order, have
brought many changes with it. All these have revealed serious differences in consumer
expectations. In this process, cooperation between the health and textile sectors is one of the
most talked about topics apart from academic publications in studies on products aimed at
protecting human health from viruses and bacteria.
Many products produced with textile technologies provide benefits to human health. Corset,
bandage, bandage, beauty mask, protective mask is some of these products. In addition to

2

This study was produced from Talu Tekstil Design Center’s projects.
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these products, which are used to solve the problems experienced in terms of health, there are
also protective products used to prevent health problems.
When consumer orientation analyzes are examined, it is seen that the demands for sustainable
products that make the user feel good, beneficial for human health, have increased
considerably in this century. In addition to these, the effects of the pandemic have increased
the preference of antibacterial and antiviral products. The fact that anti-bacterial and anti-viral
clothes can be used in daily life is a reason for preference for consumers.
Accordingly, a garment design project was carried out at the Talu Design Center using
UMORFIL® fiber with hypoallergenic properties. The project was carried out in a period of
one year in total, in terms of idea, research, development, design and sample production
processes.
Based on the consumers' expectation of healthy products, which is one of the results of the
pandemic process, the skin-friendly and antibacterial properties of UMORFIL® fiber were
brought to the forefront, and 19 pieces of active sportswear were designed with the fabrics
designed in this project.
UMORFIL® is a skin-friendly new technological product obtained by converting fish scales,
a by-product of the food industry, into textile content. It mediates in creating a better
environment for us, the consumers, to keep our skin healthier.
This bionic fiber is a raw material for textile use by converting amino acid produced from
recycled fish scales into bionic fiber. Since fish scales are brought into use, food waste and
environmental pollution are prevented. In addition, UMORFIL®, which is a part of the
circular economy, provides the comfort that people need and the creation of skin-friendly
textile materials.
It is also thought that the commercialization of the value-added products to be obtained as a
result of the project will increase the profit rate of the company and strengthen its innovative
aspect, as this project, prepared using UMORFIL® fiber, can respond to the needs and
customer expectations in innovation, health and sustainability.
Keywords: Sustainability, New Generation Fibers, Anti-Bacterial, Anti-Viral
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SÜRDÜRÜLEBİLİR YENİ NESİL LİFLER İLE CİLT DOSTU GİYSİLER3
Sürdürülebilirlik
İnsanoğlunun marifetiyle yok olmaya başlayan doğa, yine insanoğlunun marifetiyle
kendini yenilemeye başlamıştır. İnsanlığın varoluşundan itibaren kullanılmaya başlayan doğal
lifler günümüz teknolojisinde kâh yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı için kâh üretim
süreçleri içinde çevreye verdiği zararlar farkına varıldığı için kâh mevcut liflerin özelliklerini
iyileştirme ihtiyaçları için yeni nesil lifler günümüzde popüler olmaya başlamıştır.
Sürdürülebilirlik hem üretici hem tüketici açısından kaynakların etkin kullanılmasında
oldukça önemli bir kavramdır. Bu yüzden ekonomik büyüme açısından sürdürülebilirlik
konusunda önemli adımlar atmak, çevreye ve topluma karşı sorumluluğunun bilincinde
olmak, ülkelerin en temel görevlerinden biri olmalıdır. Tekstil ve moda sektörü üretim ve
tüketimin en hızlı geliştiği sektörlerden bir tanesidir. Bu yüzden modada yaşanan hızlı tüketim
ve üretim sürecinin hızlı modanın yaratmış olduğu çevresel ve ekonomik zararlar iyi analiz
edilmelidir. Bu etkilerin azalmasını sağlamaya katkı da bulunan çözümler üretmek
gerekmektedir. Bir başka deyişle moda ve tekstil firmaları sosyal ve çevresel
sorumluluklarının bilincinde olmalı ve tüm iş süreçleri ve karar alma mekanizmalarında
sürdürülebilirlik ilkesini benimsemelidirler. (Mangır, 2016)
Sürdürülebilirlik kavramının dünyaya kazandırdığı en önemli oluşum ileri
dönüşümdür. Genel olarak varlıkların yapılan işlemler sonucu katma değerli ürünler haline
dönüşmesi olarak tanımlanabilen ileri dönüşüm tekstil sektörü için çok değerlidir. Tekstil
teknolojilerinin, hammaddelerinin ve nihai ürünlerinin kullanılmadığı bir disiplin yoktur. Hem
üretim süreçlerinde hem de tüketim kanalları içinde kullanılan tekstil varlıkları bir değer olma
durumunu korurken bir yandan da çevreye karşı zarar kaynaklarını da oluşturmaktadır. Bu
durum göz önüne alındığında ileri dönüşümün geri dönüşümün yanında daha güçlü olarak
tekstil sektörü ile ilişkilendirilmektedir.
Disiplinler Arası İş Birliği
Zenginlik,

birçok

unsurun

karşılıklı

etkileşimle

yeni

varlıkları

ortaya

çıkarabilmeleridir. Tekstil sektörü bu durumu içinde bulunduğu tüm durumlarda çok iyi
değerlendirebilmiştir. Savunma sanayiinde kullanılan karbon esaslı tekstil liflerinin güçlü
yapısının yanında oldukça hafif olması, havacılık sektöründe de tekstil iş birliklerini ön plana
çıkartmaktadır.

3
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Tekstil

yapılarının

üzerine

uygulanan

bitim

işlemleri,

yapının

niteliklerini

güçlendirmekte hatta o yapıya farklı bir kimlik kazandırmaktadır. Nano teknoloji
uygulamaları sayesinde bu değişimin oldukça büyük olduğu görülmektedir.
İnsan saç teli çapının yaklaşık 100.000 nanometre olduğu düşünülürse ne kadar küçük
bir ölçekten bahsedildiği daha rahat anlaşılmaktadır. Nanoteknoloji de bu bağlamda çok
küçük maddelerin teknolojisi olmaktadır. (Özdoğan vd., 2006)
Kumaşların bitim işlemlerinde kullanılan kimyasal maddeler, genellikle yüzeyde
yerleşim gösterir ve bu durum kimyasal madde yapısına da bağlı olarak kumaş yüzey
morfolojisinde (pürüzlülüğünde) değişimler meydana getirir. (Güneşoğlu, 2006)
Günümüzde bitim işlemi uygulamaları dış giyim, sağlık, spor ve günlük giysileri de
içine alacak şekilde kullanım alanını genişletmiştir. Anti mikrobiyel bitim işlemlerindeki yeni
teknolojiler, dokusuz yüzey sektöründe özellikle tıbbi tekstil uygulamalarında başarıyla
kullanılmaktadır. Anti mikrobiyel işlemlerin diğer bir amacı, tekstilleri mikroorganizmaların
özellikle de mantarların zararlarından korumaktır. Bu nedenle üniformalar, çadırlar, koruyucu
tekstiller, teknik tekstiller, jeo tekstiller ve daha sonra perdeler, döşemeler ve banyo takımları
gibi ev tekstilleri, anti mikrobiyel kimyasal maddeler kullanılarak bitim işlemine tabi
tutulurlar. Aynı zamanda, anti mikrobiyel özelliklere sahip olacak şekilde üretilen tekstil
lifleri tek başlarına veya diğer lifler ile karışım halinde kullanılmaktadır. Bu lifler, sadece ilaç,
sağlık ve tıbbi uygulamalarda değil aynı zamanda günlük kullanım ve teknik tekstil
materyallerinin üretimlerinde de kullanılmakta olup gıda, ilaç, otomotiv ve ayakkabı
endüstrilerini kapsayacak biçimde geniş uygulama alanları bulmuştur. (Orhan, 2007)
Çalışmanın Amacı
Bu çalışmayı yürüten Talu Tasarım Merkezi; tüketici yönelim analizleri doğrultusunda
kullanıcıya kendini iyi hissettiren, insan sağlığı için faydalı, sürdürülebilir ürünlerin
kullanıldığı, içinde anti bakteriyel ve anti viral özellikleri barındıran ürünlerden oluşan bir
koleksiyon hazırlamayı temel amaç olarak ortaya koymuştur.
Koleksiyon 3 aşamada gerçekleşmiştir:
1) Kumaşa nitelik kazandıracak lif seçimi,
2) Giyim konforu sağlayan kumaş seçimi,
3) Ergonomik ve işlevsellik kazandıran detaylar.
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1) Kumaşa Nitelik Kazandıracak Lif Seçimi
Talu Tasarım Merkezi bu koleksiyon için hı̇ poalerjenı̇ k özelliklere sahip UMORFIL®
elyafını kullanmayı tercih etmiştir. Bu tercihlerin yapılmasını güçlendiren kanıtlar aşağıda
sunulmuştur.
UMORFIL®, gıda endüstrisinin bir yan ürünü olan balık pullarının tekstil içeriğine
dönüştürülmesi ile elde edilen, cilt dostu yeni bir teknolojidir. Cildimizin daha sağlıklı
kalması için biz tüketicilere daha iyi bir ortam oluşturmaktadır. UMORFIL® teknolojisi 2012
yılında bulunmuştur. UMORFIL® adı Latince ‘de nem anlamına gelen "Umor", Fransızca ‘da
iplik anlamına gelen "Fil" kelimelerinin birleşiminden oluşmaktadır.

Şekil 1: Umorfil Dönüşüm Süreci Tablosu 1
Kaynakça: https://www.ozenmensucat.com.tr/tr/blog/mayis

Şekil 2: Umorfil Dönüşüm Süreci Tablosu 2
Kaynakça: https://www.umorfil.com/tr/index.html
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Bu biyonik elyaf geri dönüştürülmüş balık pullarından üretilen amino asidin biyonik
elyafa dönüştürülmesiyle tekstil kullanımına kazandırılan bir ham maddedir. Balık pullarını
kullanıma kazandırıldığı için yiyecek israfı ve çevre kirliliğinin önüne geçilmektedir.
Bunların yanı sıra, döngüsel ekonominin bir parçası olan UMORFIL® insanların ihtiyaç
duyduğu rahatlığı ve cilt dostu tekstil malzemelerinin oluşmasını sağlamaktadır. UMORFIL®
elyafı tıbbi cilt hassasiyeti/tahriş testini (ISO 10993) başarıyla geçmiştir aynı zamanda bu
elyafla oluşturulan yüzeylerin cildi iyileştirme özelliği de vardır. Bu elyafın kumaş formuna
ulaşması için belli kullanım alanları doğrultusunda viskon, polyester veya naylon ile
birleştirilerek üretilebilmektedir.

Şekil 3: Umorfil Bileşenleri
Kaynakça: https://www.umorfil.com/tr/index.html
Bu koleksiyonda, Umorfil’in sunduğu seçenekler arasından N6U® peptit amino
asidinin normal naylonla birleştirilmesiyle oluşturulan yeni naylon türü kullanılmıştır. N6U®
naylonun özelliklerini iyileştirmiştir. Biyonik naylon, nem dengesini sağlamada yüksek bir
performansa sahiptir. Bu nedenle spor giysilerin üretiminde oldukça iyi sonuçlar ortaya
koymaktadır. Ayrıca, boya tutma özelliği sayesinde boyama sürecindeki su kullanımında
sağladığı avantaj da lifin kullanılmasıyla sürdürülebilirlik konusundaki avantajlar da ortaya
konmaktadır. Umorfil lifine uygulanan boyanın akmaya ve solmaya karşı dirençli olmasının
yanında yıkamaya elverişli olması da bu liften üretilecek ürünlerin kullanım ömürlerini
uzatması açısından da sürdürülebilirlik konusuna destek vermektedir.
Life kazandırılan koku giderici özelliği elde edilecek ürünlerin farklı alanlarda
kullanılabilirliğine destek sağlamaktadır. Anti UV özelliği sayesinde tüketiciyi renkli ve
zararlı ışınlardan korumak amaçlı ürün tasarımlarında kullanılabilmektedir.
Tüm bu özellikler genel olarak kumaş ya da nihai ürünlerin üzerine uygulanan bitim
işlemleri ile kazandırılmaktadır. Ancak malzemenin ve kumaş dokusunun özellikleri
doğrultusunda uygulanan yüzeyde o nitelik belli bir süre için kalabilmektedir. Oysa tüm bu
özellikler Umorfil lifi sayesinde bu özellikler lif üretimi sırasında kazandırıldığı için ürünün
kullanımı sırasında yok olması mümkün değildir. Uygulanan anti bakteriyel ya da anti viral
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apreler gibi kullanıma bağlı olarak zamanla kaybolmaz ve yıkandıktan sonra bile bu
özellikleri kaybetmeyen bir eko-tekstil bileşeni olarak karşımıza çıkmaktadır.
2) Giyim konforu sağlayan kumaş seçimi
Talu Tasarım Merkezi’nin Özen Mensucat ile gerçekleştirdiği işbirliği sonucunda,
Umorfil ile farklı elyaf türlerini birleştirerek üç ayrı kumaş tasarlanmıştır.
a) Modal + Umorfıl-N6U (Vanize Süprem) / (%60 Micromodal %40 Umorfil)
Giysilerin iç kısmında, özellikle cilde temas eden bölgelerde cilt dostu özellikleri ön
planda olan anti bakteriyel özellikli Umorfil lifi kullanılmıştır. Modal lifinin de kompozisyona
katılmasıyla ekstra yumuşak bir tuşe, temiz ve şık bir görünüm elde edilmiştir.
b) Umorfil + N6U (Lycra Süprem %85 Umorfil %15 EA + Lycra Kaşkorse %90
Umorfil %10 EA)
Sadece Umorfil-elastan kullanarak nem geri kazanımı ve koku giderici özellikleri ön
plana çıkarılması istenmiştir. Böylece ikinci bir ten hissiyatı yaratacak kumaşlar
tasarlanmıştır.
c) Penye Modal+Umorfil-N6U (Scuba %22 Modal %22 Coton %50 Umorfil % EA)
Dış yüzeyde penye Modal, iç yüzeyde ise Umorfil kullanılmıştır. Kumaşın yüzeyinde
penye modal ile yumuşak bir tuşe ve şık bir görünüm elde edilmiştir. İç yüzeyde ise, Umorfil
kullanarak nem geri kazanımı, cilt dostu olması ve koku giderici özelliklerini ön plana
çıkarmak amaçlanmıştır.
3) Ergonomik ve işlevsellik kazandıran detaylar
Geliştirilen bu üç ayrı kumaş ile küçük bir kapsül koleksiyon hazırlanmıştır. Pandemi
sürecinin hayatımıza getirdiği değişikliklerden esinlenerek hazırlanan bu koleksiyonda
sürdürülebilir Umorfil elyafının cilt dostu olması, koku giderici ve nem geri kazanımı
özellikleri ilham kaynağı olmuştur.
Tasarlanan ürünlerde, ürünün teknik özelliklerini artıracak detaylar kullanılmıştır.
Fermuar, lastik, stoper vb. aksesuarlar ile giysilerin spor görünümü zenginleştirilmiştir. Spor
formlara uygulanan cep ve fermuar detayları ile ürünlere fonksiyonel özellikler
kazandırılmıştır. Yumuşak tuşe özelliği ile rahat formlar tasarlanarak kullanıcıya yüksek
konfor hissi sağlamak amaçlanmıştır. Umorfil elyafının özelliklerinden biri olan uzun
yıkamalara karşı dayanıklılık özelliği ile de sürdürülebilirlik ilkesini temel alarak uzun ömürlü
giysiler tasarlanmıştır.

www.artuklukongresi.org

609

Mardin, TURKEY

7th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

Resim 1: Clo 3D Çizim Programı ile Hazırlanan Umorfil Koleksiyonu Çizimleri 1

Şekil 2: Clo 3D Çizim Programı ile Hazırlanan Umorfil Koleksiyonu Çizimleri 2
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Şekil 3: Clo 3D Çizim Programı ile Hazırlanan Umorfil Koleksiyonu Çizimleri 3

Şekil 4: Umorfil Koleksiyonu Bitmiş Model Görselleri 1
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Şekil 5: Umorfil Koleksiyonu Bitmiş Model Görselleri 2

Şekil 6: Umorfil Koleksiyonu Bitmiş Model Görselleri 3
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Sonuç
Umorfil teknolojisini kullanarak hazırlanan bu koleksiyonun inovasyon, sağlık ve
sürdürülebilirlik konularındaki ihtiyaçlara ve müşteri beklentilerine cevap verebilmesi
beklenmektedir.
Güncel gelişmeleri takip ederek, mevcut küresel durumun getirdiği tüketici
beklentilerini anlayabilmenin ve bu beklentileri karşılayan ürünler tasarlamak Talu Tasarım
Merkezi’nin vizyonunu en iyi şekilde yansıtmaktadır. Tasarımlarda performanslı ürünler
kullanma becerisi ve teknik tasarım gücünün her geçen gün artması ile yenilikleri zamanında
takip eden Talu Tasarım Merkezi güçlü partner markalarla yaptığı iş birliği sonuçlarını en iyi
şekilde sunarak ülkemizin ihracat kapasitesinde önemli artışlara imza atmaktadır.
Kaynakça
• TÜRKMEN Nesrin, (2012), Sürdürülebilir Bir Tekstil Endüstrisi İçin “Yavaşlık” ve
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ÖZET
Endüstrileşmeyle yeni iş kollarının orta çıkması kırsaldan kente göç faaliyetlerini
hızlandırmıştır. Bu göçlerin bir sonucu olarak kentlerde nüfus miktarı artmıştır. Gittikçe
kalabalıklaşan kentler, topluma yeterli gelmemiş ve kendisine yer bulmakta zorlanan insanoğlu
kent merkezinden uzağa kaçarak barınma ihtiyacını karşılamıştır. Dolayısıyla çarpık ve plansız
alanlar kurulmuştur. Devam eden süreçte teknolojinin insan yaşamına yerleşmesiyle mimaride
ilerlemeler kaydedilmiş ve modern tasarımların inşası hızlanmıştır. Özgün kentsel dokular terk
edilmiş, bakımsız kalmış ve mevcut yapılar yıkılıp yerine yenileri inşa edilmiştir. Nitekim tarihi
ve kültürel değeri bulunan miras nitelikli yapılar kaybedilmeye başlanmıştır. Bu durum mekân
ile bellek arasındaki bağlantıyı tehlikeye atmaktadır. Özellikle kentlinin mekânla bağ kurması
sonucunda biçimlenen kentsel bellekte kırılmalar yaşanmaktadır. Ayrıca söz konusu bellek,
kullanıcıların birbirleriyle ve alanla etkileşimlerinin bir ürünü olduğundan mekânsal imgeyi
oluşturan yolların, sınırların, bölgelerin, işaret öğelerinin ve odak noktalarının inşasında rol
oynamaktadır. Bu sebeple belleğin devam ettirilmemesi veya yeni bir belleğin oluşturulmaya
çalışılması bu imgenin de kaybedilmesine yol açmaktadır.
Çalışma kapsamında ele alınan Tarsus kentinin kuruluşu yaklaşık 8000 yıl öncesine
dayanmaktadır. Coğrafi konumu ve ikliminin elverişliliği sayesinde çeşitli toplumlar tarafından
ele geçirilmeye çalışılmıştır. Limanının varlığı ile ticaret yollarının kesişiminde yer alması
ticari faaliyetlerde ilerlemesine ve zamanla önemli bir ticaret merkezi olmasına katkı
sağlamıştır. Bu nedenle kentte alışveriş eyleminin gerçekleştirilmesi için birçok han, arasta,
kervansaray ve bedesten yapıları inşa edilmiş, pazarlar kurulmuştur. Ancak 19. yüzyılda
Mersin’in liman kent özelliğiyle öne çıkması, Tarsus’un geri planda kalarak ilçe statüsüne
düşmesine yol açmıştır. Kent merkezi ise modern alışveriş formlarının tasarlanmasıyla başka
bölgeye kaymıştır. Bu bağlamda Osmanlı yerleşimini yansıtan ve Şehitkerim Mahallesi’nde
konumlanan tarihi bölge göz ardı edilmiştir. Dolayısıyla alanda bilinçsizce yıktırılan çeşitli
elemanların varlığından söz etmek mümkündür. Bu çalışmanın amacı kentsel bellekte yer
edinen ve mekânsal bir imge olan Şadırvanlı Han’ın yıktırılmasıyla kentsel bellekte yaşanan
kırılmayı vurgulamaktır. Çalışma kapsamında makalelerden, tezlerden, kitaplardan, çeşitli
kurumlar ile Osmanlı arşivlerinden yararlanılmış ve kentlinin görüşleri dâhilinde araştırma
değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kentsel Bellek, Kent İmgesi, Tarsus, Şadırvanlı Han
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BREAKDOWNS IN URBAN MEMORY: TARSUS ŞADIRVANLI HAN EXAMPLE
ABSTRACT
The emergence of new lines of business through industrialization has accelerated the migration
activities from the countryside to the city. As a result of these migrations, the population in the
cities has increased. Increasingly crowded cities have not been enough for the community and
mankind, who are struggling to find a place for themselves, have fled the city center and met
the need for shelter. Therefore, crooked and unplanned areas were established. In the ongoing
process, architectural advances have been made and the construction of modern designs has
accelerated as technology settles into human life. The original urban textures were abandoned,
neglected and existing structures were demolished and replaced. As a matter of fact, heritage
buildings with historical and cultural value have started to be lost. This compromises the
connection between space and memory. In particular, there are fractures in the urban memory
formed as a result of the connection of the urban with the space. In addition, since this memory
is a product of users' interactions with each other and the field, it plays a role in the construction
of the paths, boundaries, regions, cue elements and focal points that make up the spatial image.
Therefore, failure to maintain memory or trying to create a new memory leads to the loss of this
image.
The establishment of Tarsus city, which was covered as part of the study, dates back about 8000
years. Thanks to its geographical location and favorable climate, it has been tried to be taken
over by various societies. The presence of the port and its location at the intersection of trade
routes contributed to its progress in commercial activities and to become an important trade
center over time. For this reason, many inns, caravanserais and bedesten structures were built
and markets were established in order to carry out the shopping action in the city. However, in
the 19th century, Mersin's prominence as a port city led to Tarsus falling behind and falling into
district status. The city center has shifted to another region with the design of modern shopping
forms. In this context, the historical area reflecting the Ottoman settlement and located in the
Şehitkerim Neighborhood was overlooked. Therefore, it is possible to talk about the presence
of various elements that are unconsciously demolished in the field. The aim of this study is to
highlight the break in urban memory with the demolition of Şadırvanlı Han, which is a spatial
image that has gained a place in urban memory. Within the scope of the study, articles, thesis,
books, various institutions and Ottoman archives were used and research was evaluated within
the opinions of the urbanists.
Keywords: Urban Memory, Urban Image, Tarsus, Şadırvanlı Han
1. GİRİŞ
İnsanoğlunun yerleşik yaşama geçmesiyle başlayan kentleşme sürecinin tarihi yaklaşık dört bin
yıl öncesine uzanmaktadır. Süreç boyunca kentler, maddi ile manevi değerleri bünyesinde
barındırarak çok katmanlı bir yapıya bürünmüştür. Kentli; deneyimlediği, aidiyet kurduğu ve
benimsediği mekânlarla bağ kurarak hafızasına kaydetmiştir. Bu mekânlar arasında kentlinin
daima iletişim kurduğu ve kentsel kimliğin inşa edildiği kamusal alanlar yer almaktadır. Antik
dönemde her türlü konuları görüşmek, çeşitli etkinlikleri gerçekleştirmek ve alışveriş yapmak
amacıyla inşa edilen agoralar ve forumlar ile söz konusu alanların temelleri atılmıştır. Türk
toplumlarında da han, bedesten, çarşı, kervansaray, arasta, cami ve hamam yapıları bu amaçlara
hizmet etmiştir.
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Ekosistemin durağan bir yapısı olmadığından ve sürekli geliştiğinden dönüşümler
yaşanmaktadır. Bu dönüşümlerden ise yerleşimlerin etkilenmesi kaçınılmazdır. Özellikle
Sanayi Devrimi’nin sağladığı yeni iş imkânları, bireylerin kırsaldan kente göç etmesine imkân
tanımıştır. Bu durumun bir sonucu olarak kentlerde nüfus miktarı artmış ve insanoğlu,
teknolojinin sağladığı olanakları kullanarak başka bölgede daha konforlu yeni yaşam alanları
inşa etmiştir. Kent merkezinde varlığını sürdüren geleneksel mekânlar ise arka plana atılmıştır.
Zamanla bakımsız ve onarımsız kalan bu mekânlar ise süreç içerisinde kendiliğinden
yıkıldığından ya da yıktırıldığından hafızanın sürekliliği zedelenmiştir. Bu bağlamda
çalışmanın amacı; kentsel bellekte yer edinen ve mekânsal bir imge olan Tarsus kent
merkezinde konumlanan Şadırvanlı Han’ın yıktırılmasıyla bellekte yaşanan kırılmayı
vurgulamaktır.
1.1 Bellek, Kentsel Bellek ve Kent İmgesi Kavramları
Bellek kavramı, Türk Dil Kurumu (2021) tarafından yaşananları, öğrenilen konuları, bunların
geçmişle ilişkisini bilinçli bir şekilde zihinde saklama gücü, dağarcık, akıl, hafıza, zihindir
olarak tanımlanmaktadır (TDK, 2021). Hafıza ise Türkçe eş anlamlısıdır. Bu kelime korumak,
önceki durumları anımsamak manasına gelen Arapça ‘Hıfz’ kökünden türetilmiştir. Söz konusu
kavram ilk olarak Antik Yunan döneminde ortaya çıkmış ve felsefe alanındaki çalışmalarda
konu olmuştur. Ardından sosyoloji, tarih, psikoloji, sosyal bilimler, antropoloji ve mimarlık
gibi dalları kapsamıştır. Bu bağlamda John Locke, ‘İnsan Belleği Üzerine Bir Deneme’ isimli
kitabında bellek kavramını saklama kutusu olarak betimlemiştir (Locke, 1996). David Hume,
‘İnsan Doğası Üzerine Bir İnceleme’ adlı eserinde beş duyu organımızla deneyimlediğimiz
anların anımsanması şeklinde tanımlamıştır (Hume, 2009). Sosyolog Maurice Halbwachs,
‘Hafızanın Toplumsal Çerçeveleri’ isimli kitabında belleği toplum ile ilişkilendirerek meydana
gelmesini, bireyler arasında dinsel ya da akrabalık bağlarının varlığına bağlamıştır (Halbwachs,
2016). Tarihçi Pierre Nora ise ‘‘Hafıza Mekânları’’ adlı eserinde tarih ile belleğin farkına
değinerek hafızanın toplumu oluşturduğunu ve özlenilen, güvenilen ve hatırlanılan alanların
birer bellek mekânı olarak inşa edildiğini belirtmiştir. Tarihin de arşiv belgesi olduğunu ve
geçmişi yorumsuz bir biçimde günümüze aktardığını ifade etmiştir (Nora, 2006). Dolayısıyla
bellek ile tarih aynı anlamlara gelmemektedir.
Kentlerinde aynı insanlar gibi unutma ya da anımsama özelliği bulunduğundan toplumun
yerleşimi deneyimlemesi ve bu yerle bağ kurması sonucu kentsel bellek meydana gelmektedir.
İtalo Calvino, (2002) yerleşimlerin geçmişte yaşanan durumlar ile ayrılmaz olduğuna ve
bünyesinde bazı izleri biriktirdiğine değinmiştir. Bu bağlamda Calvino (2002), söz konusu
yerleşimlerin fiziki yapısının anlam ifade edebilmesi için hatıralarının ve tecrübelerinin
sürdürülmesi gerektiğini belirterek kentsel belleğin önemini vurgulamıştır (Calvino, 2002).
Dolayısıyla kentsel bellek; kullanıcıların alanı tecrübe etmesiyle biçimlendiğinden ve her kente
özgü olduğundan hafızada meydana gelen yıkım toplumun kültürünü ve kimliğini
zedelemektedir. Aldo Rossi ‘Şehrin Mimarisi’ isimli eserinde kentin deneyimler sayesinde
fiziksel boyutunun dışına çıkıp kentsel belleği meydana getirdiğine ve böylelikle gelecek
nesillere aktarılarak sürdürüldüğüne değinmiştir (Rossi, 2006). Bu bağlamda kentsel bellek
kentlinin mekânlara yüklediği anlamlar olup kullanıcısına göre biçimlenmektedir.
Kevin Lynch, ‘Kent İmgesi’ adlı kitabında bir kentin bireyde izlenimler bırakarak kentin imajını
oluşturduğunu belirtmiştir. Bu imaj öğelerini; yollar, bölgeler, sınırlar, odak noktaları ve işaret
öğeleri meydana getirmektedir. Kentlinin ya da ziyaretçinin kenti kolayca algılaması sağlayan
ve kenti simgeleyen elemanlara işaret öğesi; bireyler ile araçların kesiştiği ve toplumsal
etkinliklerin yapıldığı toplanma ve dağılma alanlarına ise odak noktası denilmektedir (Lynch,
2016) (Şekil 1.). Ayrıca kentsel mekânlar, konumlandıkları kentlerde pek çok duruma şahitlik
ettiklerinden bulundukları yer ile bütünleşmektedir. Kentli de bu bütünlüğü zamanla
benimseyerek belleğine almaktadır. Dolayısıyla kentsel imgeler; yerleşimin kültürel taşıyıcıları
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olup varlıkları korundukça toplumun tecrübe ve hatıraları yaşamlarını sürdürmeye devam
etmekte ve kentsel belleğin sürekliliği sağlanmaktadır.
KENT İMGESİ
Yollar

Bölgeler

Sınırlar

İşaret Öğeleri

Odak Noktaları

Şekil 1: Kent İmgesi (Lynch, 2010)
2. TARSUS KENTİ VE KENTSEL BELLEKTE BİR KIRILMA ÖRNEĞİ:
ŞADIRVANLI HAN
Mersin ilinin en büyük ilçesi olan Tarsus kenti, Akdeniz bölgesinde konumlanmaktadır (Şekil
2). Kuruluşu yaklaşık 8000 yıl öncesine dayanan kent, Berdan ile Tarsus Ovasından meydana
gelmektedir. İklimi, limanı ve verimli toprakları sayesinde varlığından beri her dönem önemini
korumuştur. Ancak yerleşimi bir ‘liman kent’ durumuna getiren Regma Gölü, zamanla
alüvyonların doldurması sonucu bataklığa dönüştüğünden günümüzde bu durumunu yitirmiştir.

Şekil 2: Mersin İl Haritası ve Tarsus (Deniz, 2021)
MÖ 1650’li yıllarda kentte ilk olarak Kizzuwatna Krallığı’nın yaşadığı söylenilmektedir.
Ardından Hititler, Kue Krallığı, Asurlular, Persler, Kilikyalılar, Selefkoslar ve Romalılar
arasında el değiştirmiştir. Daha sonraları Bizans İmparatorluğu, Araplar ve Selçuklular
yerleşim için mücadele etmiştir. 1360 yılında Memlükler, kenti işgal edince yönetimi
Ramazanoğulları Beyliği’ne bırakmıştır. 1516’da ise Yavuz Sultan Selim, Mısır Seferi
sırasında kenti Osmanlı topraklarına katmıştır (Deniz, 2021). Dolayısıyla söz konusu kentte
çeşitli toplumlar faaliyet gösterdiğinden zengin bir kültürel ve mimari birikimi bulunmaktadır.
Özellikle Osmanlı döneminde han, hamam, bedesten, ilkokul, medrese ile dükkân sayıları
artmıştır (Tablo 1.).
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Tablo 1. Kentteki Kültürel, Eğitim ve Ticari Yapılarının Sayısı (Evliya Çelebi, 2005)
Stratejik konumu sayesinde ticari faaliyetlerde ilerlemiş ve ticaret merkezi durumuna gelmiştir.
En önemli ticaret yapılarını bedestenler, kervansaraylar, çarşılar ve hanlar meydana getirmiştir.
Bu yapıların yanı sıra pazarlar da kurulmuştur. Kentte ipekçi, telis dokuyucu, terzi, semerci,
pamukçu, bakkal, tornacı, kasap, ekmekçi, börekçi gibi çeşitli meslek grupları yer almıştır (Öz,
2016) (Tablo 2.). Evliya Çelebi seyahatnamesinde, 17. yüzyılda Ulu Cami’nin batı cephesinin
kentin ticaret merkezi olduğunu ve bu merkezde 2 tane hanın, 400’ü aşkın sayıda dükkânın ve
değerli kumaşlar ile ürünleri satan kapalı çarşının varlığından bahsetmiştir. Dolayısıyla bu
bahsedilen alan kentin ticaret merkezi olup günümüzde Şehitkerim Mahallesi’nde
konumlanmaktadır.

Kentteki Meslek Grupları
Bakkal

İpekçi

Terzi

Ekmekçi

Telis Dokuyucu

Demirci

Kasap

Berber

Bozacı

Börekçi

Bakırcılar

Semerci

Demirci

Saraçhane

Tornacı

Derici

Kuyumcu

Pamukçu

Semerci

Kalaycı

Kahvehane

Ayakkabıcı
Tablo 2. Tarsus’taki Meslekler
Han ve kervansaray yapılarında; tüccarlar ticaret yapmakta ve konaklamaktadır. Bu yapıların
sayısının fazlalığı bulunduğu yerleşimin ticari faaliyetlerde ilerlemesini göstermektedir (Öz,
2016). Tarsus kenti ise Antik dönemlerden itibaren önemli bir ticaret merkezi olduğu için kentte
daima alışveriş yapıları inşa edilmiştir. 20. yüzyılda bu yapıların sayısının 18’e çıktığı
bilinmektedir (Tablo 3.). Ancak günümüzde bazıları hariç diğerlerinin nerede yer aldıklarına
İlkokul

Hamam

Dükkân

Medrese

Han

7

2

317

6

2

dair veriler yeterli değildir. Saray Hanı’nı mevcutta bulunan Vakıfbank’ın yerinde, Hindi Hanı
Ticaret ve Sanayi Odası’nın güneyinde, Gön Hanı Kırkkaşık Bedesteni’nin bitişiğinde ve
Şadırvanlı Han Yeni Hamam’ın kuzeyinde konumlandığı söylenilmektedir (Ulutaş, 2012).
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Tablo 3. 1868-1901 Tarihleri Arasında Ticaret Mekânlarının Sayıca Değişimi (Akgündüz,
1993)

1868-1901 Yılları Arasındaki Ticaret Mekânlarının Sayıca Değişimi
HAN

BEDESTEN

DÜKKÂN

1868

9

1

830

1891

27

-

1087

1901

18

-

1297

20. yüzyıl itibariyle Mersin, limanı sayesinde tüccarlar tarafından fark edilmiş ve ‘liman kent’
olarak ön plana çıkmıştır. Regma Gölü ise bataklığa dönüşünce Tarsus, ticari özelliklerini
yitirmeye başlamış ve bu durum sonucunda Mersin ile Adana arasında kalan bir geçiş yoluna
dönüşmüştür. Modernleşmenin ve küreselleşmenin etkisiyle zamanla kentte ticari formlar inşa
edilerek yeni kent merkezleri meydana gelmiştir. Günümüzde Şehitkerim Mahallesi’nde
konumlanan tarihi ticaret merkezi ise geleneksel bir bölge olarak önemini sürdürmektedir (Şekil
3).
Şekil 3: 20. Yüzyıl’da Tarihi Ticaret Merkezi (Tarsus Kudeb Arşivi, 2021)
2.1 Kentsel Bellekte Bir Kırılma Örneği: Şadırvanlı Han
Yapım tarihi bilinmemekle birlikte mevcut fotoğraflardan, tezlerden, arşivlerden edinilen
bilgilere göre Şadırvanlı Han’ın Osmanlı Klasik Döneminde (1300-1600) yapıldığı
düşünülmektedir. Günümüzde tarihi ticaret merkezinin sınırları içerisinde, Şehitkerim
Mahallesi’nde yer almış ve Yeni Hamam’ın kuzeyinde konumlanmıştır (Şekil 4).
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Şekil 4: Şadırvanlı Han ve Yeni Hamam (URL-1)
1960’lı yıllarda Tarsus Belediyesi tarafından birçok hanla beraber yıktırılmıştır. Kentlinin bu
yıkımlardan haberinin olup olmadığını öğrenmek amacıyla 481 adet katılımcıya ‘‘Yapılarda ya
da söz konusu merkezin tümünde zaman içerisinde değişimler yaşandı mı?’’ sorusu
yönetildiğinde %75,9’u haberdar olduğunu belirtmiştir (Deniz, 2021) (Tablo 4.). Bu yıkım
faaliyetleri, kentsel belleğin devamlılığı zorlaştırmış, toplumun aidiyet duygusuna zarar vermiş
ve bölgeyle olan bağını zedelenmiştir. Ancak kentlinin bu hanı benimsemeye devam etmesi
mekânla bağ kurduğunu göstermektedir.
Tablo 4. Yapılarda Yaşanan Değişimlerin Durumu (Deniz, 2021)
Tablolar

Gruplar

Yapılarda ya da yapıların bulunduğu alanın Evet
tümünde zaman içerisinde değişimler
yaşandı mı?
Hayır

Frekans (n) Yüzde
(%)
365

75,9

116

24,1

Tekrardan aynı kişilere günümüzde Tarihi ticaret merkezinde mevcut olmayan yapıların varlığı
sorulduğunda %8,2’sinin hanları ifade etmesi bu yapıların benimsendiğini ve belleğe
kaydedildiğini göstermektedir (Deniz, 2021) (Tablo 5.). Özellikle Şadırvanlı Han’ın mevcutta
yer almamasına rağmen kentin işaret öğelerinden biri olarak kabul edilmesi bu kanıyı
desteklemektedir.
Tablo 5. Günümüzde Mevcut Olmayan Yapılar (Deniz, 2021)

Tablolar
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Günümüzde mevcut olmayan yapılar var Kürt Kahvesi
mı?
Çırçır Fabrikası

97

19,2

110

22,7

Buğday Pazarı

100

20,5

Abacı İş Hanı

86

17,2

Hanlar

42

8,2

Lokantacılar

35

7,0

Diğer

11

5,2

Eski fotoğraflardan ve alanda konumlanan diğer yapılardan referans alındığında Şadırvanlı
Han’ın kesme taş malzemeden yapıldığı tahmin edilmektedir. Ayrıca ticari fonksiyonu,
dikdörtgen formu, taş malzemesi ve zemin+1 katlı boyutu bölgenin algılanmasını
kolaylaştırmış ve kenti simgeleyen değerli bir yapı olmuştur (Deniz, 2021) (Şekil 5). Özellikle
1943 tarihinde ise Şair Âşık Veysel Tarsus’a geldiğinde bu handa konaklaması yapının önemini
göstermektedir.
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Şekil 5: Şadırvanlı Han (URL-2)
Şadırvanlı Han, 1960’lı yıllarda Tarsus Belediyesi tarafından yıktırılmasına rağmen kentlinin
belleğinde yer edindiğinden aynı konuma 1965-1975 yılları arasında betonarme teknikle
zemin+2 katlı konaklama yapısı inşa edilmiş ve Şadırvanlı Otel ismi verilmiştir (Şekil 6-7). Şair
Âşık Veysel’in anısını yaşatmak için de otel odalarının biri ‘Âşık Veysel’in Odası’ olarak
ziyaretçilere açılmıştır. Bu durum kentlinin mekânı anılarına aldığını ve ona manalar
yüklediğini doğrulamaktadır. Ancak günümüzde yapı, çağımızın şartlarına ayak uyduramadığı
için işlevsiz bırakılmıştır.
Şekil 6: Hava Fotoğrafı, 1946 (HGM Arşivi, 2021) - Günümüz (Deniz, 2021)
Şekil 7: Şadırvanlı Han, Makam Cami, Yeni Hamam (URL-3) - Mevcut Şadırvanlı Otel
(Deniz, 2021)
3. SONUÇ
Tarihi ticaret merkezleri birer kamusal alan olduğundan kentlinin hem gereksinimlerini
karşılamasına hem de sosyalleşmesine katkı sağlamıştır. Bünyesinde konumlanan yapılar ile bu
yapıların şekillendirdiği sokak biçimleri geleneksel dokuyu meydana getirerek kente kimlik
kazandırmıştır. Dolayısıyla bu merkezlerdeki mekânlar ile toplum arasında bağ kurulmuş, bu

mekânlar toplumun belleğinde yer edinmiş ve bireylerin aidiyet duygusu pekiştirilmiştir.
Nitekim söz konusu belleğin sürekliliği hafıza mekânlarının korunmasına bağlıdır. Aksi
takdirde mekân ile bellek arasındaki bağlantı zedelenmekte ve hafızada kırılmalar meydana
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gelerek devam edebilmeleri tehlikeye girmektedir. Çalışma kapsamında ele alınan Tarsus kenti,
stratejik konumu ve ikliminin elverişliliği sayesinde Antik dönemlerden beri ticarette ilerlemiş
ve değerli bir yerleşim olarak önemini sürdürmüştür. Ancak Regma Gölü’nün bataklığa
dönüşmesi ve Mersin’in ön plana çıkması karşısında yenilmiş ve toplum tarafından arka plana
atmıştır. Tarihi mahalleler özgün yapıları ile korunamamış ve yerel yönetimler tarafından da
göz ardı edilmiştir.
Çalışmada Tarsus’un kentsel belleğinin ve tarihi ile kültürel değerinin bir parçası olan
Şadırvanlı Han’ın yıkımı ve bu yıkımın zihinde bıraktıkları aktarılmıştır. Söz konusu Han,
Osmanlı Klasik Dönemi’nden 1960’lara kadar yerleşime hizmet etmiştir. 1965-1975 yıllarında
ise anısını yaşatmak için aynı konuma Şadırvanlı Otel inşa edilmiştir. Günümüzde kentlinin
mevcutta bulunmayan yapıları anımsarken hanları belirtmesi ve alanda yaşanan değişimlerden
haberdar olması Han’ın kentsel bellekte yer edindiğini göstermektedir. Özellikle kentin işaret
öğeleri arasında bulunması da bu kanıyı güçlendirmektedir. Nitekim toplum tarafından halen
hatırlanan ve yerleşime kimlik kazandıran hafıza mekânlarındandır. Ancak yıkılmasıyla
belleğin sürekliliği tehlikeye girmiş ve toplumun bölge ile arasındaki bağ zedelenmiştir. Bu
bağlamda çalışma boyunca Şadırvanlı Han’ın önemi ve yıkılması sonucu kentsel bellekte
meydana gelen kırılma vurgulanmaya çalışılmıştır. Dolayısıyla yerleşime kimlik kazandıran
elemanların korunması ve geleceğe aktarılması söz konusu belleğin sürdürülebilirliğine katkı
sağlayacaktır.
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ÇAĞDAŞ SANAT YAPITLARINDA KÜLTÜREL KİMLİK KAYGILARI ÜZERİNE
BİR DEĞERLENDİRME
“SHİRİN NEŞHAT”
Dr. Arş. Gör. Merve DUYDU
Cumhuriyet Üniversitesi Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Grafik Sanatlar
Bölümü Sivas / Türkiye
Orcid id: 0000-0001-6821-752X
ÖZET
Sanat, kavramının bir sorgulama biçimi ve iletişim dili olarak kabul gördüğü düşünüldüğünde
bu dilin toplumsal yapıyla paralel olarak gelişip değiştiğini söylemek mümkündür. Sanat ve
kimlik kavramı arasında karşılıklı olarak birbirini şekillendiren bir ilişki bulunmaktadır.
Bireysel ve toplumsal olarak iki ayrı süreçte incelenen kimlik kavramının ifade edilmesi ve
yaygınlaştırılmasında en etkili iletişim araçlarından birisi sanat kavramıdır. Bu açıdan
bakıldığında; sanatçı ürettiği eserlerle kimi zaman kendi kimliğini ortaya koyarken kimi zaman
da, yaşadığı toplumun kültürel kimlik haritasını çıkarmaktadır. Çağdaş sanat yapıtları da dini
ve seküler ideolojiler kapsamında kültürel kimlik gözlemi yapılabilecek referanslar
sunmaktadır. Bireysel veya kültürel kimliklerinden dolayı dışarda bırakılmış bireyler ve gruplar
tepkilerini sanat eserleri aracığıyla iletmişlerdir. Çağdaş sanat yapıtlarında yeni formlar ve
farklı bakış açılarıyla ele alınan kimlik kavramı kültürel yapıların içinde barındırdığı açık üst
kimlikler kadar gizli alt kimlikleri de yüzeye çıkarmaktadır. Birçok sanatçı doküman nitelinde
ki eserlerinde ırk, etnik köken, cinsel kimlik gibi kültürel kodlara atıfta bulunan temsil alanı
oluşturmuştur. Bu çalışmada; İranlı sanatçı Shirin Neshat’ın eserleri kültürel kimlik kodları
üzerinden değerlendirilecektir.
Anahtar kelimeler: Kimlik, Kültür, Çağdaş Sanat

AN EVALUATION ON CULTURAL IDENTITY CONCERNS IN CONTEMPORARY
ARTWORKS
“SHİRİN NEŞHAT”
ABSTRACT
Considering that the concept of art is accepted as a form of inquiry and a language of
communication, it is possible to say that this language has developed and changed in parallel
with the social structure. There is a relationship between art and the concept of identity that
shapes each other. One of the most effective communication tools in expressing and
disseminating the concept of identity, which is examined in two separate processes, individually
and socially, is the concept of art. When viewed from this angle; While the artist sometimes
reveals his own identity with the works he produces, he sometimes draws the cultural identity
map of the society he lives in. Contemporary works of art also provide references for cultural
identity observation within the scope of religious and secular ideologies. Individuals and groups
excluded due to their individual or cultural identities have conveyed their reactions through
works of art. The concept of identity, which is handled with new forms and different
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perspectives in contemporary works of art, brings to the surface the hidden sub-identities as
well as the open upper identities that cultural structures contain. Many artists have created a
representation area that refers to cultural codes such as race, ethnicity, and sexual identity in
their documentary works. In this study; The works of Iranian artist Shirin Neshat will be
evaluated through cultural identity codes.
Keywords: Identity, Culture, Contemporary Art
1. Giriş
Bireysel ve toplumsal olarak değerlendirilen kimlik kavramının ifade edilmesinde görsel
sanatların güçlü iletişim yönü önemli bir rol üstlenmektedir. Sanat olgusunun geçmişine
bakıldığında kültürel kimlikleri oluşturan inançlar, düşünce yapıları, yaşamsal algıların sanat
eserleri aracılığıyla nesnelleştirilerek bu eserler üzerinden tartışmaya sunulduğu görülmektedir.
1960’lı yıllardan itibaren farklı sorgulama alanları ve üretim yöntemleri ile öne çıkan çağdaş
sanat kavramı feminizm, küreselleşme, çevre, kimlik, gibi kavramlarla ilgili söylem alanı
oluşturmuştur. Günümüzde de etkilerini sürdüren çağdaş sanat dünya genelinde bütün sanat
disiplinlerini etkileyen bir sanat akımıdır. Tüm sanatsal ifade olanaklarını bünyesinde
barındırırken her türden üretime de sanat eseri olma meşrutiyetini kazandıran bu akım serbest
ifade olanağı yönünden güçlü iletişimi ile öne çıkmaktadır. Çoğulcu bir yaklaşım benimseyen
çağdaş sanatçılar eserlerinde politik/kültürel ve sosyal/psikolojik düşünceleri bir arada
yansıtmaktadırlar. Eserlerinde ağırlıklı olarak toplumsal sorgulamalara değinen sanatçılar için
kimlik kavramı da çağdaş sanatın sınırsız ifade imkânlarıyla çok yönlü biçimde sorgulanma
imkânı bulmuştur.
2. Çağdaş Sanat Yapıtlarında Kültürel Kimlik Kaygıları
Bireyi, yaşam biçimini, sosyal konumu ve kültürel kodları bünyesinde barındıran kimlik
kavramı sosyolojiden psikolojiye birçok disiplinin temel konularından biridir. Toplum içinde
ki sosyal sistemin kökenini oluşturan kimlik kavramı kişilerin veya belli nitelikte ki toplumsal
grupların “kimsiniz?” sorusuna karşılık gelmektedir. Toplumsal yapılanmaların dönem içinde
geçirdikleri değişim evrelerine göre kimlik kavramı da değişerek farklı oluşumlar gösterdiği
için bu kavramı anlamlandırma parametreleri de değişmiştir. “Örneğin; geleneksel dönemde
kimlik ait olunan aile, klan, soy gibi gruplarla özdeşleştirilmişken; modernizmle birlikte
toplumsal yaşantının merkezine yerleşerek çoklu ve hareketli bir yapıya bürünmüştür”( Saç
Kavrayan, 2019: 69).
Kimlik kavramının inşa sürecinde kültürel kodların önemi altı çizilen bir kavram olarak çeşitli
politik ve ideolojik sorunları da içinde barındırmaktadır.
Kültür, doğuşundan itibaren insan davranışlarını yönlendirirken, onu bazılarıyla benzer,
bazılarıyla farklı kılar. Kültür temelinde insanlar arasında oluşan benzeşim ve birliktelik
algılaması “kimlik” denilen tutunum aracını sağlar. Bu bağlamda kimlik ile kültür
arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır. Toplumların karmaşıklaşmasına ve farklı
toplumsallaşma şekillerinin belirmesine koşut olarak kimliklerde farklılaşmakta ve
çeşitlenme görülmektedir (Aydın, 1999: 15).
Tek bir anlama karşılık gelmeyen ve durağan bir oluşumu olmayan kültürel kimlik kavramı
politik devinimin odak noktalarından biridir. Bu açıdan bakıldığında; eğitimde, medyada, sanat,
tarih ve edebiyatta tekrar tekrar üretilmektedir.
1960’lı yıllarda sanatın değişen bakış açısıyla birlikte, kimlik farklılıklarından ötürü dışlanmış
bireyler ve gruplar tepkilerini sanat aracılığıyla dile getirmişlerdir. Ürettikleri sanat eserlerini
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tahrip edilen kimliklerinin iletişim aracı olarak gören sanatçılar kimliğin toplumsal ve kültürel
yönlerini ön plana çıkarmayı hedeflemişlerdir. Bu bakış açısıyla üretilen eserlerde; mevcut
kavramlar yeniden tanımlanma ve yorumlanma imkânı bulmuştur. Çağdaş sanat yapıtlarıyla
birlikte ırk, etnik köken, cinsiyet ya da cinsel kimlik açısından “farklı” olanların ifade olanağı
bulabileceği çalışmalar ön plana çıkmaya başlarken çok-kültürcü eğilimin sanat ortamındaki
göstergesi güçlenmeye başlamıştır. 60’lı yılların sonunda içerik ve teknik anlamında sanat
eserlerinde görülen keskin dönüşüm, 20. yüzyıl boyunca kendi kendini temsil olanağı
bulamamış kesimlerin “kimlik” olgusuna odaklanarak ürettikleri yapıtların Batı sanatının
sergilendiği ortamlara girmeye başlaması ile devam etmiştir (Antmen,2014:259).
Toplumsal, kültürel, öznel, hayata dair kavramların ve değerlerin yeniden sorgulandığı çağdaş
sanat içinde birçok sanatçı ön plana çıkmaktadır.
3. İranlı Sanatçı Shirin Neshat’ın Çalışmalarında Kültürel Kimlik Sorgulamaları
İçinde yaşadığı dönemin kültür göstergelerini eserlerine yansıtan sanatçılar eserlerinde eleştirel
tavır takınarak sanatın politik olma durumunu gözler önüne sermişlerdir. Çağdaş sanat
çalışmalarında da amaç politik olan siyaseti öne çıkarmak değil günlük hayattaki toplum
değerlerinin politik yönünü vurgulamaktadır (Whitham, Pooke, 2018: 211). Bu açıdan
bakıldığında; doğrudan veya dolaylı olarak toplumsal anlamlar yüklenen çağdaş sanat
eserlerinde öne çıkan politik kavramlar” kim” olduğumuz ve “ne” olmak istediğimizin
ifadesidir. Bu politik kavramlardan yola çıkan sanatçılar sanatın geleneksel kurallarına karşı
şüpheci yaklaşımlarıyla, protest bir tavır içinde, bilinç uyandırıcı çalışmalar üretmektedirler.
(Whitham, Pooke, 2013: 230). 60’lı yıllardan sonra ön plana çıkan çağdaş sanat eserlerinde
politika ve kültürel kimliğin bağı içinde bulunan durumu ve koşulları işaret etmektedir ve bu
bağlamda, kültürel kimliğimiz politik göstergelerimizi oluşturmaktadır.
Günümüzde kadınların sıklıkla mücadele etmek zorunda kaldıkları ve kültürel kimliğin önemli
bir alanı olan toplumsal cinsiyet kavramı toplum tarafından belirlenmiş erkek rolleri konusunda
ön kabuller ve kalıp yargılarla doludur (Berktay, 2009: 16). Toplumsal cinsiyet kavramı ırk,
cinsiyet ve etnik köken gibi toplumsal düzende kadın ve erkeği farklı mevkilerde
konumlandırmıştır ve kadını kamusal söylem alanından çekerek özel alana mahkûm etmiştir.
İranlı fotoğraf ve video sanatçısı Shirin Neshat, kültürel kimlik kavramı içinde geniş bir yer
edinen kadın kavramını İslam dünyasında irdeleyen yapıtlarıyla tanınmaktadır. Birçok
çalışmasın da kadınla erkeği ayıran kültürel sınırları dramatik yönüyle ele alan sanatçı, belli
kültürel yapıların ve cinsiyet rollerinin toplumsal düzeyde nasıl kurgulandığını eserleri
aracılığıyla topluma iletmiştir.“Etnik kökenleriyle tanınan ve işlerinde kendi etnik
kimliklerinden ayrılmadan küresel söylemler yaratabilen sanatçılar arasında yer alan İran asıllı
Shirin Neshat, Ortadoğu kimliğini ve etkilerini kadınlık söylemleriyle bizlere aktarmaya
çalışmıştır”(Özyonar Çırak,2019: 60).
Fotoğraf serileri, video enstelasyonları ve filmleriyle 1979 İran devrimi sonrası sürgün
yaşamında kadın kimliğinin nasıl belirdiğini sorgulayan sanatçının çalışmalarında ki temel
kavram, Ortadoğu’da, kadınların, içinde bulundukları sistemlerin sonucunda yaşadıkları
deneyimler ve İslami siyasal hareketlerin yarattığı ortamda kadın bedeninin maruz kaldığı
hegemonya mücadelesidir.
En ön plana çıkan çalışmalarından olan “Allah’ın kadınları” eserinde siyah çarşaf giymiş
kadınların üzerinde Farsça yazılmış İran’lı çağdaş şairlerin şiirleri yer almaktadır. Sanatçının
kendisinin de poz verdiği bu seri çalışmada kullandığı birinci odak noktası İslam dünyasında
problematik bir konu olan kadın vücududur. Seri de dikkat çeken ikinci unsur kadın vücuduna
kaligrafik olarak yazılan şiirlerdir. Eser de ön plana çıkan üçüncü unsur ise silahlardır ve şiddeti
temsil etmektedir. Fotoğraf serisinde yer alan kadınların çarşaflı olması baskının bir sembolü
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iken aynı zamanda özgürlük ve batı kültürünün etkisine direnç sembolü olarak da
yorumlanmaktadır.

Görsel 1: “Allah’ın kadınları” Shirin Neshat
https://izinsizgosteri.net/asalsayi71/kubilay.akman.2_71.html Erişim tarihi: 04.12.2021
Sanatçının önemli eserlerinden olan Rapture Fervor ve Turbulent adlı üçlemenin “Turbulent”
filminde bir adam seyircilerin önünde şarkı söylerken kadından ise yalnızca anlaşılmaz sesler
çıkmaktadır. Neşat bu çalışmasında kadınların hissettiklerini haykırarak söyleyemeyeceklerini
göstermek isterken erkek egemenliğinde yaşayan kadınların sıkıntılarını başkalarına
anlatamayacağını ve haykırsalar bile seslerini duyuramayacağını öne çıkarmak istemiştir.
İstanbul ziyareti sırasında sokakta şarkı söyleyen görme engelli bir kızdan etkilenen sanatçıya
bu durum İranlı kadınların izolasyonunu ve halk içinde şarkı söyleme haklarının olmayışını
hatırlatmıştır.
Zıtlıklarla dolu filmde birinci perdede boş sandalyeler görünürken ikinci perdede birçok izleyici
dikkat çekmektedir. Kadının şarkı sözleri yoktur ve belli belirsiz sesler çıkarmaktadır. Erkek
ise Mevlana’nın şiirini canlandırmaktadır. Kadın sanatçı erkek sanatçı şiirini canlandırırken
gayet sakin ve etkisiz görünmektedir. Kadının bu performans da ki spritüel duruşu söze ihtiyacı
olmadan kendini göstermesiyle ifade edilmektedir. Bu performansta ki amaç sadece İran’daki
kadın şarkıcı yasağı veya Kadın’ın siyahlara bürünmesine dikkat çekmek değil aynı zamanda
kadın ve erkeğin hayat içinde birbirlerinden nasıl ötekileştirildiğini anlatmaktır.

Görsel 2: Shirin Neshat “Turbulent”
https://publicdelivery.org/wp-content/uploads/2019/12/Shirin-Neshat-Turbulent-1998.-.jpg
Erişim tarihi 03.12.2021
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Serinin diğer filmi olan “Rapture” da sanatçı bu kısa filmi, kadınların ve erkeklerin özel ve
kamusal alanlardaki hareketleriyle anlatmaktadır. Erkeksi alanın temsili olarak kale mimarisi
filmde yer alırken doğada bulunan kadın grubu ile erkekler aslında soyut bir diyalog içindedir.
Videolardan birinde peçeli kadınların mahrem ve tecrit durumdaki dünyaları anlatılırken,
diğerinde erkeklerin gösterişli kamusal dünyasına vurgu yapılmaktadır.
Üçlü seriye ait olan üçüncü çalışma “Fervor” perde üzerinde gösterilmektedir. Sanatçı bu
çalışmasında İran'ın sosyal yapısındaki eril ve dişiliği karşılaştırmakta İslam kurallarında yasak
olan göz teması vasıtası ile baştan çıkarma ve cinsellik temalarına odaklanmaktadır. Neşhat bu
çalışmasında İran’da hiçbir şeyin dinden ayrılamadığının altını çizmektedir.
Sürgün sanatçılardan olan Neşhat’ın yönetip oynadığı ve Venedik Bienalinde Altın Aslan
ödülüne layık görüldüğü videosu "Soliloquy" (Monolog) 1999’da tamamlanmıştır. Gitgide
bölünen benlik bilincini izleyiciye aktarma niyetiyle yola çıkan sanatçı çalışmasında, güncel
hayat baskıları ve gelenekler(doğu/batı) arasında kalmış olan Müslüman kadının çelişkilerini
yansıtmaktadır.
Kültürel kimlik kodlarını kadın kavramı üzerinden yansıtmaya çalışan Neshat’ın eserlerin de ki
amacı; kavim ve ırk bilgisi vermenin çok ötesinde; maskülen ve feminen arasındaki görsel
etkileşim, şiirin kullanılması, müzik, şarkı ve bunların hepsinin karışımı ile görsel ve işitsel
çağrışımlar yaratmaktır. Sanatçının kişisel videosu olarak değerlendirilen Soliloquy yas, kayıp,
öfke, vatan hasreti, köklerinden koparılmışlıkla birlikte bireyin izolasyonunu ve toplumun
kısıtlamalarını içinde barındırmaktadır. İki ekrandan yansıtılan ve izleyicinin sanatçıyı iki
farklı şehir manzarasında gördüğü bu çalışmada; sanatçının sol tarafta siyah giyindiği ve bir
Ortadoğu şehrinde yürüyerek cami ziyareti yaptığı görülmektedir. Sağ perdede ise yine
üzerinde ki siyah kıyafetlerle modern bir şehir görüntüsü içerisinde Hıristiyan dini töreni ile
karşılaştığı görülmektedir. Filmin doğuyu temsil eden sahneleri Mardin ‘de çekilirken Batı’yı
temsil eden sahneleri ise New York’ da çekilmiştir. Sanatçının Kişisel gel-gitlerini de yansıtan
bu çalışmasında İslam’ın geleneksel kadın tanımı ve Hıristiyan temelli modern toplumda tek
kalmak ve izole olmaktan korkan bir kadın ön plana çıkmaktadır. Filmin iki ayrı şehirde
çekilmesi mimari öğelerden kaynaklanmaktadır. Çalışmada yer alan binalar farklı kültürleri,
gelenekleri ve değerleri sembolize etmekte ve her kültürün güzelliklerini ön plana
çıkarmaktadır.

Görsel 3: Shirin Neshat “soliloguy”
https://www.thebroad.org/art/shirin-neshat/soliloquy-series Erişim tarihi: 05.12.2021
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Görsel 4: Shirin Neshat “Soliloguy”
https://www.thebroad.org/art/shirin-neshat/soliloquy-series Erişim tarihi: 05.12.2021
Sürgünün neden olduğu yaşam ve kamusal alanın bozulmasını “Possessed” adlı dokuz
dakikalık siyah beyaz filmine konu eden Neşhat bu çalışmada hayat dolu iç dünyası olan
bireyselleştirilmiş bir karakterin ruhsal durumunu gözler önüne sürmektedir. İranlı başarılı
oyuncu Shohre Aghdashloo’nun rol aldığı ve deli bir kadını canlandırdığı video kameranın
kahramanın yüzüne odaklanmasıyla başlamaktadır. Sanatçının eski çalışmalarından farklı
olarak bu çalışmasındaki kadının üstünde siyah çarşaf yerine beyaz bir elbise tercih edilmiştir.
İnsanların bir araya geldiği alana gelip dolaşan bu kadın videonun sonunda alanı terk
etmektedir. Neşhat bu çalışmasında kadın kimliğinin geleneksel İslam kültüründe ki özel ve
kamusal alan gerçekliklerine odaklanmaktadır. Susan Deyhim’in sesi filmin temel müziği
olarak kullanılmaktadır ve filmin kahramanı olan deli kadının sesini bastırmaktadır. Filmde
müziğin sesi yükselirken kadın sendeleyerek çocukların oyun oynadığı, erkeklerin çay içtiği ve
çarşaflı kadınların kendi koşuşturmalarında olduğu meydana doğru ilerlemekte ve garip
hareketlerinden dolayı insanların dikkatini çekmektedir… Kadının çığlıklar attığı sırada
meydan da ki bazı insanlar onu rahatsız ederken bazıları da onu korumaya çalışmaktadırlar.
Ortada oluşan karmaşa nihayetinde müzik sesi yükselmektedir. Kalabalığın kavgası sırasında
müzik sesi tekrar alçalmakta ve kadın meydandan kaybolmaktadır. Filmde öne çıkan delilik
kavramının kadının özgür davranması için tek yol olduğunu vurgulayan sanatçı bu durumu İran
kültürüyle özdeşleştirmektedir. İran’da da kişiler devamlı sosyal kontrol altında yaşamaktadır
ve marjinallik toplum düzenini bozan bir unsur olarak görülmektedir. Filmde şehrin meydanına
varıp insanların odak noktası olan kadın toplumu rahatsız edip onu ikiye bölmektedir; kimileri
kadını ve özgürlüğünü korumaktan yanayken kimileri de deli olduğunu düşündükleri için
istediği gibi davranma hakkı olduğunu düşünmektedirler. Kadını korumak isteyenlerin yanı sıra
bir grupta deli kadına öfkelenip onun mekânı terk etmesini istemektedir. Kadının gitmesinden
sonra insanların arasında başlayan tartışmanın nedeni kadının özgürlüğüdür. Kamusal alanda
fitne yaratan bu kadın insanlar arasında sosyal bir kargaşa başlatmıştır. Sanatçının bu çalışması
hikâyesi ve iletmek istediği mesajdan dolayı gayet açık ve net bir çalışma olmuştur.
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Görsel 5: Shirin Neshat “Possessed”
https://medium.com/high-museum-of-art/possessed-by-shirin-neshat-march-collectionhighlight-b1f73ea5b299
Erişim tarihi: 05.12.2021
Sonuç
İnsanlığın var olduğu günden itibaren farklı kavramsal boyutlarıyla toplumu ve bireyi derinden
ilgilendiren kimlik olgusu sanatla devingen bir ilişki içerisindedir. İletişim yönü güçlü olan
görsel sanatlarda da sanatçılar kimi zaman doğrudan kimi zaman dolaylı olarak kendi
kimliklerini ve içinde yaşadığı toplumun kimliğini ön plana çıkarmışlardır. Çağdaş sanat
üretimleriyle çoklu bir dile kavuşan kimlik kavramı eleştiri boyutunda üst kimliklere
odaklanırken protest tavırlarıyla da görmezden gelinen alt kimliklerin söylem aracına
dönüşmüştür. Etnik ve cinsiyet gibi dışarıda bırakılan madunlaştırılan kimliklerin sanat
alanındaki görünürlüklerine dikkat çekmek isteyen sanatçılar ırk, cinsiyet gibi alanlarda
ötekileştirici politikalara karşıtlıklarını sanatın değişen dinamikleri üzerinden
ölümsüzleştirmek istemişlerdir.
Çalışmalarında kültürel kimlik kodlamalarının altını çizen Neshat, İran’da ki toplumsal cinsiyet
politikasını toplumsal, siyasal ve psikolojik boyutlarıyla sergilemektedir. Küreselleşme ile
dünya bilincinin bir bütün hale gelmesinin önü açılmıştır. İslam dünyasında ki Sembolleri
kendi kültürüyle birleştirerek yorumlayan sanatçı kadınların “Ötekileşme” kavramı üzerine
kafa yormaktadır. Politik tavrından dolayı eserlerini kendi üleşinde sergileyememesi ve Batı
dünyasında sergilemesi izleyicilere de farklı bir kültürü eleştirel bir bakış açısıyla keşfetme
olanağı sunmaktadır.
Eleştirmenler tarafından direnç sembolü olarak nitelendirilen Neshat kadın kimliğini dini,
kamusal, siyasi birçok alanda sorgularken köktencilik ve laiklik gibi kavramlara da vurgu
yapmıştır.
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ABSTRACT
In recent years, molecular regions of DNA were often used to clarify the genetic relationships
in plants. Remarkably, ITS (Internal Transcribed Spacer-ITS1+ITS2) region was often used for
molecular phylogenetic studies because of its highly repeated in number in plant genomes and
large copy numbers that support PCR amplifications. Generally, ITS2 indicates particular
differentiation among and between species; therefore, it is suggested as an important marker in
molecular systematics studies. Although primary sequences of the region were useful,
secondary structure of ITS2 region became valuable in species divergence and was used as a
molecular morphological character in today. In the current study, representative Lathyrus L.
species from Middle Anatolia of Turkey were chosen as samples. All studied sequences were
retrieved from NCBI data bank for comparing genetic differences and sequences were aligned
using ClustalW and Kimura-2 parameter to calculate the genetic distances. Both phylogenetic
tree which was constructed with Maximum Likelihood method with Kimura-2 parameter
additionally with G (gamma) distribution at MEGA X software and secondary structures of
species which were predicted via the tools from the ITS2 database
(http://its2.bioapps.biozentrum.uni-wuerzburg.de/) and mFOLD web server were used for
analyses. Based on the results, it was seen that both the overall genetic distances and the
phylogenetic tree presented section separations of Lathyrus genus, and also ITS2 secondary
structure predictions showed these genetic differences visually as a morphological character.
For instance, species of Lathyrostylis section were positioned alone in one branch and Pratensis
section species also formed a distinct branch in the phylogenetic tree. However, all other
representative species of different sections of Lathyrus genus from Middle Anatolia were
positioned intertwined. Although the phylogenetic tree seemed confused, secondary structure
forms also supported the section separations. As a conclusion, neither primary sequence and
but also secondary structures of the ITS2 region will be applied to the studies as an ideal marker
for taxonomic classification and phylogenetic reconstructions at all taxonomic levels in
molecular systematic studies.
Keywords: ITS2 , Marker, Lathyrus L., Systematics.
1. Introduction
In Fabaceae family, Lathyrus L. is a large genus which is both native in Europe, Asia and North
America and extend to temperate South America and East Africa (Marghali et al. 2015).
Especially the diversity center of the genus is mainly in the Mediterranean and Irano-Turanian
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phytogeographical regions (Kupicha, 1981). Therefore, Turkey, especially Middle Anatolia, is
in this main diversity center (Dogan et al. 1992).
Lathyrus is very important genus for human consumption, animal feed, fodder, and
ornamental purposes and species of the genus are mostly cultivated (Sarker et al., 1997). The
Lathyrus gene pool have a potential for future exploitations because the genus is very useful at
crop for its diverse types of farming systems. So, the conservation, collection characterization
and genetic diversity studies of the genus have an extra importance in research area of the
Lathyrus species. Moreover, to conserve Lathyrus species, Biodiversity International (former
IBPGR and IPGRI) have been giving a priority to protect genetic erosion and extinction of
species since 1985 (Marghali et al. 2015).
Not only morphological features (Ba¨ssler 1966, Davis 1970, Czefranova 1971) but also
molecular characters are used in recent taxonomic studies. The internal transcribed spacer (ITS)
region of rDNA is the most widely used molecular marker on molecular phylogenetic studies
on plants (Zhang et al. 2015). Particularly, ITS regions (ITS1+5.8S+ITS2) are not assimilated
into mature ribosomes but undergo a specific cleavage during the maturation of the ribosomal
RNAs which is catalysed by the secondary structure of ITS sequences themselves (Edger et al.
2004). Although, ITS2 region is shorter than ITS1, it has been known as a valuable marker for
DNA barcoding due to its ease of amplification and standardized region properties (Chen et al.
2010; Yao et al. 2010; Li et al. 2011). Furthermore, not only primary sequences also secondary
structure form of the ITS2 region have main features which are accepted as a universal among
eukaryotes (Mai and Coleman 1997). Therefore, all these specific structural elements gave ITS2
RNA transcript a reliability to the alignments and also gave a value to use it for phylogenetic
studies (Caisova et al. 2013). Those paired and unpaired ITS2 structural states carry an
important phylogenetic data, which is not found in the primary sequence, so this information
can improve phylogenetic estimates (Telford et al 2005).
Generally, multi-locus markers are commonly used in genomic analysis (Jones et al., 2009),
but sometimes for time and many consumes single-locus informative markers have also used
in the studies like ITS2. Additionally, due to its parental inheritance, the ITS2 sequence has
been valuable to resolve the reticulate evolution in a genus (Koch et al., 2007). In recent years,
there are many different molecular studies on Lathyrus and related genus species with different
molecular markers. Many of these markers have been used in Lathyrus populations for
relationship estimation, ecotype identification, determination of population structure (Belaïd et
al., 2006; Ghorbel et al., 2014), and construction of genetic linkage maps (Chowdhury and
Slinkard, 2000; Skiba et al., 2004).
In the current study, the main purpose is using ITS2 region as a valuable marker in phylogenetic
reconstructions of Lathyrus genus native to Middle Anatolia. Our second aim is not only using
primary sequences but also secondary structure form of the ITS2 region is evaluated like a
morphological character. To test these hypothesis, Lathyrus genus species which are native to
Turkey was selected for understanding the phylogenetic relationships and for comparing
species divergence.
2. Materials & Methods
Endemic and native to Middle Anatolia (Turkey) species of Lathyrus genus were used as
samples in the current study. All sequences were obtained from NCBI databank
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ ) (Table1). Clustal W tool of (Molecular Evolutionary Genetics
Analysis) X software (Kumar et al. 2018) was applied for alignments of the sequences of ITS2
region. Moreover, Kimura-2 parameter were used to calculate all statistics like variableconserved sites, GC% etc. Again Kimura-2 distance matrix model with G (gamma) distribution
with 10 random additions per sample and additionally with bootstrap test analyses, based on
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1000 replicates were applied to estimate the confidence of the clades. All these parameters were
used to construct the phylogenetic tree in MEGA X program. Addition to studied samples, to
indicate an evolutionary perspective, the sequences of some different Fabaceae family species
from different genus were used as outgroups (Table 1).
Additionally, all aligned ITS2 sequences were delimited and cropped with the HMM-based
annotation tool present at the ITS2 database (E-value < 0.001, Viridiplanteae HMMs) (Keller
et al.2009). All secondary structure predictions and minimum free energy were folded through
the MFOLD web server (http://www.unafold.org/mfold/applications/rna-folding-form-v2.php)
(Zucher 2003).

Table 1: The names of studied taxa and NCBI accession numbers that found in Middle
Anatolia, Turkey.
Taxa

Sections

Lathyrus roseus Stev.
Lathyrus pratensis L.
Lathyrus laxiflorus (Desf.) O.
Kuntze
Lathyrus czeczottianus Bässler
Lathyrus brachypterus Čelak.
Lathyrus armenus (Boiss & Huet)
Čelak.
Lathyrus digitatus (M. Bieb.) Fiori
Lathyrus. tukhtensis Czecz.
Lathyrus spathulatus Čelak.
Lathyrus aureus (Stev.) Brandza
Lathyrus incurvus (Roth) Willd.
Lathyrus tuberosus L.
Lathyrus cassius Boiss.
Lathyrus hirsutus L.
Lathyrus chloranthus Boiss.
Lathyrus sativus L.
Lathyrus cicera L.
Lathyrus inconspicuus L.

Orobon

Lathyrus saxatilis (Ventenat)
Visiani
Lathyrus nissolia L.
Lathyrus aphaca L.
Oxytropis fominii Grossh.
Colutea_melanocalyx Boiss. et
Heldr.
Astragalus vaginans DC.
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3. Results
ITS2 region were retrieved as 230bp in length. Although variable sites were 32 bp, 12 of them
were parsimony informative and 20 of them were singleton. Also, GC% of the sequences was
49 and overall genetic diversity was 0,019 which means that samples were genetically very
close to each other.
Constructed phylogenetic tree was divided into 2 main clades and L. apacha was formed one
of them. Other clade composed of different clades and branches. Lathurostylis section formed
a branch different branch with 65 bootstrap values (L. brachypterus, L. tukhtensis, L. digitatus,
L. spathulatus, L. armenus). Moreover, Pratensis and Lathyrus sections were differed from
other sections. Although, other species were positioned closer to each other, they formed
different branches from each other’s means that they are positioned under at different sections
(with different bootstrap values) (Fig 1). According to the branch combinations, genetic
similarities of the sections could be easily seen.

Figure 1: MP tree with Kimura-2 diversity parameter inferred from sequence alignment
by ITS2 region. Numbers on the branches indicate the bootstrap values of MP.
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To improve the accuracy of the informative data, ITS2 secondary structure form of the species
were implemented. Like all Viridiplanteae species, 4-helicoidal ring model was resembled via
the ITS2 secondary structure predictions for Lathyrus L. species (Fig 2). The ITS2 secondary
structure formed a cluster many sections from each species with high bootstrap values and their
topology approved the morphological/ physiological separation of the species. Therefore, it was
reflected that these predictions afford a good resolution for the genetic relationships of Lathyrus
species. For instances, genetically closer sections have similar secondary structures and distinct
sections have different structures. For that reason, it could be said that these predictions could
be used like a morphological characters with its different helices forms (Fig2).

Figure 2: Secondary structure predictions of studied Lathyrus L. species and the
outgroups a.L.aphaca b.L.armenus c.L.aureus d. L. brachypterus e. L. sativus f. L. cassius
g. L. chloranthus h. L. cicera i. L. czeczottianus j. L. saxatilis k. L. digitatus l. L. hirsutus
m. L. inconspicuus n. L. incurvus o. L. spathulatus p. L. laxiflorus r. L. nissolia s. L.
pratensis t. L. roseus u. L. tuberosus v. L. tukhtensis w. Astragalus vaginans x. Colutea
melanocalyx y. Oxytropis fominii
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Related with secondary structure forms, ΔG (Gibbs free energy) values which were calculated
in the mFOLD web server, were again reflected the relationships. Even if there were small
differences between values, there were similar free energies among same section species.
Therefore, ΔG value calculations were also applied for genetic relationships prediction studies
(Table 2).
Table 2: ∆G (Gibbs free energy) value of secondary structure predictions of ITS2 region.
Taxa
Sections
ΔG values
L. tuberosus
-63.90 kcal/mol
L. cassius
-68.20 kcal/mol
L. hirsutus
-65.70 kcal/mol
Lathyrus
L. chloranthus
-67.80 kcal/mol
L. sativus
-66.50 kcal/mol
L. cicera
-65.70 kcal/mol
L. roseus
Orobon
-63.90 kcal/mol
L. pratensis
-66.90 kcal/mol
L. laxiflorus
Pratensis
-64.60 kcal/mol
L. czeczottianus
-66.90 kcal/mol
L. brachypterus
-63.30 kcal/mol
L. armenus
-64.00 kcal/mol
L. digitatus
Lathyrostylis -64.30 kcal/mol
L. tukhtensis
-58.80 kcal/mol
L. spathulatus
-63.30 kcal/mol
L. aureus
-66.20 kcal/mol
Orobus
L. incurvus
-61.90 kcal/mol
L. saxatilis
Viciopsis
-61.60 kcal/mol
L. inconspicuus
Linearicarpu -61.60 kcal/mol
s
L. nissolia
Nissolia
-59.00 kcal/mol
L. aphaca
Aphaca
-62.50 kcal/mol
Oxytropis fominii
-78.50 kcal/mol
Colutea_melanocalyx
Outgroups
-73.30 kcal/mol
Astragalus vaginans
-71.60 kcal/mol
4. Discussion & Conclusion
In molecular studies, it was reported that studying with only one marker propagate
misunderstandings in phylogenetical estimates. Hence, incongruence among gene phylogenies
and species phylogenies can be mostly clarified using multiple evolving markers (Edwards
2009; Koch et al. 2007). A different method in plant DNA barcoding has been implemented
that a conserved DNA region shared with all field plants at higher taxonomic level as a first
separation and more variable region supports the clarity at the species level at second
separation, but more loci mean more time and more money in practice (Newmaster et al. 2006).
Furthermore, the secondary structure of ITS2 consists of a number of paired regions like multiloci (Zhang et al. 2015).
About Lathyrus genus, there were many different molecular studies (Croft et al. 1999;
Chowdhury and Slinkard, 2000; Skiba et al., 2004; Belaïd et al., 2006; Ghorbel et al., 2014;
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Marghali et al. 2015). Even if multi-locus analysis were explained more accurate results, our
ITS2 analyses had clear data in many branches and also secondary structure data was successful
due to extra characters among species. Also, these characteristic helices were given bootstrap
support and species resolution of Lathyrus L. Although ITS2 region was shorter than other
markers, both primary and secondary structure form of the region was reflected well species
differentiation as multi-locus primer sets. Particularly, secondary structure form of the species
at the same section were given an evolutionary perspective to us. Moreover, ∆G energy of
secondary structures were also presented these relationships with differences of the angles
among helices.
In the current study all these analyses implemented that Lathyrus species which are native to
Middle Anatolia (Turkey) had different species. Especially, L. sativus was the only used species
in animal feedings in Turkey and it is one of approximately 150
species in the genus Lathyrus. The germplasm resources are valuable to improve a crop species
which may include other species in the genus, based on the relationships among the
species and the techniques available for interspecific hybridization (Croft et al. 1998). However,
with the phylogenetic studies, breeding studies will be held on more genetically based on these
wild types. Because of all these clues, ITS2 region will be held on a significant molecular
marker for DNA barcoding for different taxonomic levels with its both primary and secondary
structural forms in plant systematic and breeding studies.
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Abstract
A comparison on the three different thermoelastic theories of microstretch diffusion
materials has been investigated. There exist seven traveling waves in the microstretch
thermoelastic diffusion materials, which are one microploar longitudinal wave, four
longitudinal coupled waves and two transverse coupled waves. Velocity curve,
attenuation, specific loss and penetration of these waves are discussed and numerical
computations of these expressions have been performed to compare the Green-Lindsay,
Lord-Shulman and Coupled Thermoelastic models. Noted the existence of two
longitudinal coupled and two transverse coupled waves at very high frequency, while for
the very low frequency, it is confirmed the existence of one longitudinal and one
transverse waves. We have reduced some special cases of the present problem.
Key words: Microstretch thermoelastic diffusion materials; longitudinal and transverse
waves; attenuation; specific loss; penetration depth.
Introduction
The study of theromelastic theories has been an interesting area of scientific
community due to its wide applications in various fields. With the help of a function of
dissipation and thermoelastic potentials, Biot (1956) derived a variational principle in the
thermoelastic field equations. The thermoelastic potential depicted by a sole invariant in
the thermostatic and elastic characteristics of the material. The irreversible properties
given by dissipation function are explained with regards of flow field entropy as a
quadratic invariant of the flow time rate. Lord and Shulman (1967) initiated the
generalized study of thermoelastic theory taking care of the effect of coupling among
strain rate and temperature. They solve the problem of thermal wave traveling at infinite
speed in the coupled thermoelasticity theory. An alternate generalization of classical
thermoelasticity has been studied by Green and Lindsay (1972) and discussed the field
equations using entropy production inequality. Dhaliwal and Sherief (1980) studied
uniqueness theorem and variational principle for an anisotropic medium considering the
generalized thermoelastic theory. Ignaczak (1979, 1982) discussed the linear generalized
theory of thermoelasticity with a single time relaxation and established its uniqueness
theorem by using the conservation law.
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NOMENCLATURE
���
�∗�

stress tensor
microstress tensor

�

microrotation vector

�

wavenumber

���
�, �0

strain tensor
temperature

����

alternating symbol

u

displacement

�

phase velocity

���

kronecker delta

�

�

∗

�, �0
�

density
specific heat

microinertia

angular velocity

���

couple stress tensor

�

thermoelastic diffusion constant

��1 , ��2

coefficients of linear thermal expansion

�1 , �0 , �0 , �0

microstretch parameters

�∗

microstretch scalar function

�, �, �, �

micropolarity parameters

�

concentration of the diffusion material

�

coefficient of mass diffusion

�,�,
∗

�

�

Lamé parameters

thermal conductivity coefficient
thermoelastic diffusion coefficient

��1 , ��2

coefficients of linear diffusion expansion

�1 , �0

relaxation times for diffusion signals

�1 , �0

relaxation times for thermal signals

Eringen (1966) developed the linear micropolar elastic theory and presented the
constitutive relations and equations of motion for such elastic materials. These materials
acknowledges spin inertia and micro-rotation motion, that assists distributed body
couples and couple stress. Later, Eringen (1990, 1999) extended to the theory of
microstretch and generalized by the thermo-microstretch theory for elastic solids. The
material particles of these bodies can independently shrink and stretch free from their
rotations and translations. This continuum theory explain those solids of Bravais lattice
including basis that can explicate composite solids braced with chopped fibres, inviscid
fluids or gas filled porous materials. Cicco and Nappa (1999) used entropy production
inequality in Green and Laws (1972) to find that these elastic solids accept the heat
propagation with finite speed as thermal waves. They also deduced the reciprocity and
uniqueness theorem for thermo-microstretch elastic materials. The diffusion mass,
temperature and strain fields are coupled along with mass and heat transfer with the
surroundings that produce the concept of thermoelastic diffusion. Nowacki (1974)
introduced the thermoelastic theory with mass diffusion with the aid of coupled
thermoelastic theory. Dudzaik and Kowalski (1989) deduced a full set of differential
equations for thermodiffusion in the materials under temperature, concentration fields
and mechanical influences simultaneously. Sherief et al.(2004) generalized the
thermodiffusion theory for elastic solids with single relaxation time and established the
uniqueness and reciprocity theorem. Sherief and Saleh (2005) obtained the displacement,
concentration, temperature and stress fields numerically for the generalized thermoelastic
diffusion solids using the Fourier expansion based inversion of Laplace transformation
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technique. Aoudi (2007, 2008) investigated the equations of generalized thermoelastic
diffusion for anisotropic media using the Lord and Shulman theory. The reciprocity and
uniqueness theorem along with the variational principle are also proved.
Kumar and Deswal (2001) analysed the expressions for stress, microstress, couple
stress, temperature field and displacement components for different generalized
thermoelastic theories. They computed numerically these expressions and discussed the
effects of stretch and micropolar. Singh (2005, 2006) derived the reflection coefficients
of �� and �-waves at a free boundary of an elastic medium under generalized theory of
thermodiffusion. Tomar and Garg (2005) found the existence of five traveling waves in
an isotropic linear homogeneous microstretch medium and studied the energy and
amplitude ratios of the refracted and reflected waves. Kumar and Rupendar (2008)
deduced the amplitude ratios of waves reflected from a plane surface of magnetothermoelastic microstretch material considering the � − � and � − � models. Othman and
Lotfy (2010) investigated the normal mode analysis of traveling waves through
generalized thermoelastic microstretch medium considering the different theories and
obtained the force stresses, couple stresses, temperature, displacement components and
microstress distribution. Miglani and Kaushal (2012) derived the influences of diffusion
and micropolarity on the propagation of reflected waves from a plane thermoelastic
micropolar diffusion half-space. Kumar (2015) examined the problem of plane waves in a
thermoelastic microstretch diffusion material and derived the energy and amplitude ratios
for the transmitted and reflected waves. He pointed out the propagation of four
longitudinal coupled waves and two transverse coupled waves in this medium. Khurana
and Tomar (2016) discovered the existence of five basic dispersive waves that includes
two transverse and three longitudinal waves with different velocities in the isotropic nonlocal microstretch solid of infinite extent. Lianngenga and Singh (2020) derived the
energy and amplitude ratios of the waves reflected at the surface thermoelastic
micropolar materials.
This paper aims to compare the three theories (� − �, � − �, ��) of the isotropic
homogeneous microstretch thermoelastic diffusion. We discuss these three theories based
on the wave propagation in this medium. The phase velocities of longitudinal coupled
waves, namely longitudinal microstretch wave (��) , longitudinal displacement wave
(��) , mass diffusion (��) wave and thermal wave (�) and two transverse coupled
waves (��1, ��2) are obtained analytically and numerically. The penetration depth,
attenuation and specific loss depth of such waves are also depicted to compare the
thermoelastic theories.
Field Equation
The constitutive relations for the linearly isotropic and homogeneous microstretch
thermoelastic diffusion solid are presented as
�
�
��� = ���,� ��� + 2���� + �(��,� − ������ ) + �0 ��� �∗ − �1 (1 + �1 )���� − �2(1 + �1 )���� ,
��
��
��� = ���,� ��� + ���,� + ���,� + �0 ���� �∗,� , �∗� = �0 �∗,� + �0 ���� ��,� ,
(�, �, � = 1,2,3). (1)
This linearly isotropic and homogeneous microstretch thermoelastic diffusion solid
without heat sources and body forces satisfy the following governing equations (Eringen,
1999; Sherief et al., 2004)
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(� + 2� + �)(� ∙ �) + �� × � − (� + �)� × � × � + �0 ��∗ − �1 (1 + �1
�2 �

�

− β2 (1 + τ1 �� )∇C = ρ ��2 ,

(� + � + �)�(� ∙ �) + �� × � − �� × � × � = ��
�0�2 �∗ + �1 (1 + �1

�

��

)� + �2 (1 + �1
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�2�
��2

+ 2��,

)� − �1�∗ − �0 � ⋅ � =

��

��0 �2 �∗
��2

2

Dβ2 ∇2 (∇ ∙ �) + Dν2 ∇2 �∗ + Da(1 + �1
�

−Db(1 + �1 �� )∇2 C = 0,

��

)∇T

(2)

(3)

(4)

,

�
��
� ��∗
� ��
)� ∙
+ �1 �0 (1 + �0 � )
+ ��∗ (1 + �0 )
��
��
�� ��
�� ��
� ��
∗ 2
+aT0 (1 + �1 �� ) �� = � � �,
�1 �0 (1 + �0 �

�

(5)

� 2
� ��
)∇ T + (1 + �0 � )
��
�� ��

(6)

where �1 = (2� + 3� + �)��1 , �1 = (2� + 3� + �)��2 , �2 = (2� + 3� + �)��1 , �2 =
(2� + 3� + �)��2 , 0 ≤ �0 ≤ �1 and 0 ≤ �0 ≤ �1 .
These equations, i.e., constitutive relations and equations of motion can represent for all
the three theories. We get any one of the particular theory by putting suitable values as
follow:
(i) Green-Lindsay (� − �) theory: �0 = �1 , � = 0.
(ii) Lord-Shulman (� − �) theory: �1 = �1 = 0, � = 1, �0 = �1 .
(iii) Coupled Thermoelasticity (��) theory: �1 = �1 = 0, �0 = �0 = 0.
The decomposition of < �, � > into the vector potentials < �'', �'' > and the scalar
potentials < �′, �′ > can be written as
� = ��' + � × �'',
� ∙ �'' = 0,
(7)
� = ��' + � × �'',
� ∙ �'' = 0.
(8)
Using Equations (7) and (8) into (2)-(6), we get the following systems of equations
�
�
(9)
(� + 2� + �)�2�′ + �0 �∗ − �1 (1 + �1 )� − �2 (1 + �1 )� = ��′,
��

− �0 �2 �′ + (�0�2 − �1 )�∗ + �1 (1 + �1
�

�

�

��

�1 �0 (1 + ��0 �� )�2 �′ + �1 �0 (1 + ��0 �� )�∗ + ��∗ (1 +
4

2

∗

+��0 (1 + �1
�

��
�

)� + �2 (1 + �1
��

)� = �∗ �2 �,
�

��0
2

�∗ ,

(10)

�

(11)

�2 �� �′ + �2 �� � + ��(1 + �1 )� � + (1 + ��0 )� − ��(1 + �1 )�2 � = 0,(12)
��
��
��
(� + � + �)�2 �′ − 2��′ = ���′,
(� + �)�2 �'' + �� × �'' = ��'',

2

�

)� =

��
�
�0 �� )�

(γ∇2 − 2κ)�'' + κ∇ × �'' = ρj�''.

(13)
(14)

(15)

These equations have shown the presence of 4 longitudinal coupled waves, 1 longitudinal
uncoupled wave and 2 transverse coupled waves. These waves are time harmonic waves
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and proportional to exp( − ���).
(a) Longitudinal waves
(16)
(�23 �2 + �2 )�′ + �24 �∗ − �25 � − �26 � = 0,
2 2
2 2
2
2
2
2
∗
(17)
− �7 � �′ + (�9 � − �8 + � )� + �10 � + �11 � = 0,
2 2
2 2
2
2
2
∗
(18)
�12 � �′ + �13 � + (�15 � + �14 )� + �16 � = 0,
2 4
2 2 ∗
2 2
2 2
2
(19)
�17 � �′ + �18 � � + �19 � � − (�21 � + �20 )� = 0,
2 2
2
2
(20)
(�22 � − �23 + � )�′ = 0,
where
� + 2� 2 � 2
�0
�1
�2
�21 =
, �2 = , �3 = �21 + �22 , �24 = , �25 = (1 − ı�1 �), �26 = (1 − ı�1�),
�
�
�
�
�
2�
2�
2�
2�
2�
0
1
0
1
2
�27 =
, �2 =
, �2 =
, �2 =
(1 − ı�1 �), �211 =
(1 − ı�1 �),
��0 8 ��0 9 ��0 10 ��0
��0
�∗
�1 ��0
�1 �0�
2
2
2
2
∗
�12 =
(ı + ��0 �), �13 =
(ı + ��0 �), �14 = �� (ı + �0 �), �15 =
,
�
�
�
��0 �
�
�216 =
(ı + �1 �), �217 = �2 , �218 = �2 , �219 = �(1 − ı��1 ), �220 = (ı + ���0),
�
�
1
2�
�221 = �(1 − ı��1 ), �222 = (� + � + �), �223 =
.
��
��
Notice that Eqs.(16)-(19) represent for the coupled longitudinal waves, while Eq.(20)
represents for the uncoupled longitudinal wave.
(b) Coupled transverse waves
(�224 �2 + ω2 )�'' + �22 � × �'' = 0,

(21)

�225 ∇ × �'' + (�226 ∇2 − �223 + ω2 )�''=0,
where

�224

(22)

1
�223 2
�
2
= (� + �), �25 =
, �26 = .
�
2
��

Phase velocity
For the non-trivial solutions of Eqs.(16)-(19), we get
�4 �8 + �3 �6 + �2 �4 + �1 �2 + �0 = 0,
Where
�0 =− �23 �29 �215 �221 + �26 �29 �215 �217 ,
1

�1 = �2 (�23 �29 �214 �221 − �23 �28 �215 �221 + �23 �29 �215 �220 + �23 �29 �216 �219 + �23 �211 �215 �218 +

�24 �27�215 �221 − �24 �211 �215 �217 + �25 �29 �212 �221 + �25 �29 �216 �217 − �26 �27�215 �218 + �26 �28 �215 �217
+ �26 �29 �212 �219 − �26 �29�214 �217 ) − �26 �215 �217 + �29 �215 �221 + �23 �215 �221 ,
�2 =

1 2 2 2 2
(� � � � + �23 �28 �215 �220 + �23 �28 �216 �219 − �23�29 �214 �220 + �23 �210 �213 �221
�4 3 8 14 21

+ �23 �210 �216 �218 + �23 �211 �213 �219 − �23 �211 �214 �218 − �24 �27 �214 �221 − �24 �27 �215 �220
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− �24 �27 �216 �219 + �24 �211 �214 �217 − �24 �210 �212 �221 − �24 �210 �216 �217 − �24 �211 �212 �219

− �25 �27 �213 �221 − �25 �27�216 �218 + �25 �28 �212 �221 + �25 �28 �216 �217 − �25�29 �212 �220 − �25 �211 �212 �218 +

�25 �211 �213 �217 − �26 �27 �213 �219 + �26 �27�214 �218 + �26 �28 �212 �219 + �26 �210 �212 �218 − �26 �28 �214 �217
1
− �26 �210 �213 �217 ) + 2 (�26�214 �217 − �26 �212 �219 + �28 �215 �221 − �29 �214 �221 − �29 �215 �220 − �29 �216 �219
�
− �211 �215 �218 − �23 �214 �221 − �23 �215 �220 − �23�216 �219 − �25 �212 �221 − �25 �216 �217 ) − �215 �221 ,
�3 =

1 2 2 2 2
(� � � � − �23 �28 �214 �220 − �23 �210 �213 �220 + �24 �210 �212 �220 + �25 �27�213 �220
�6 4 7 14 20

− �25 �28 �212 �220 ) +

1 2 2 2
(� � � − �28�214 �221 − �28 �215 �220 − �28 �216 �219 + �29 �214 �220 −
�4 5 12 20

�210 �213 �221 − �210 �216 �218 − �211 �213 �219 + �211 �214 �218 + �23 �214 �220 ) +
+ �216 �219 ),

1 2 2 2
�214 �220
2 2 2
�4 = 6 (�8 �14 �20 + �10 �13 �20 ) −
.
�4
�

1 2 2
(� � + �215 �220
�2 14 21

The roots of this equation, say �� for � = 1,2,3,4 are arranged in descending order of the
real part and these roots �1, �2 , �3 and �4 will help to find the corresponding phase
velocity of longitudinal displacement wave, thermal wave, mass diffusion and
longitudinal microstretch wave respectively.
Phase velocity of the micropolar longitudinal wave is obtained from Equation (20) as
�223
�� =
+ 2.
�
The non-trivial solutions of Equations (21) and (22) give
�2�4 + �1 �2 + �0 = 0,
whose roots can be expressed as
�222

�25,6

where

=

− �1 ± �21 − 4�0�2
2�2

,

�223 �224 + �22 �225
�223
�0 =
�1 =−
−
+
, �2 = 1 − 2 .
�2
�
It may be noted that +�� sign in the above expression represents for �5 corresponding to
��1-wave while −�� sign represents for �6 corresponding to ��2-wave. At � = �23 ,
�224 �226 ,

�224

�226

there is only one transverse wave and this values, ωc =
frequency for coupled transverse waves.
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If the roots of Equations (23) and (24) are reals, then they represent the phase velocities
of the coupled waves, otherwise complex numbers then the coupled waves are attenuated.
The attenuation and phase velocity of the attenuated waves are respectively defined as
��(��)
1
�−1
and �� =
.
� =−
1
��(�� )
��
��
Specific loss
The dissipated energy in considering a sample through a stress cycle divided by the
elastic energy accumulated in the sample when the strain attains the highest value is the
specific loss. Mathematically, the specific loss of the attenuated waves may be defined as:
��(��)
�� = 4�∣
∣.
��(�� )
It is noted that specific loss is the best efficient process for understanding the friction
existing internally in a medium.
Penetration depth
The penetration depth of the attenuated waves may be defined as:
1
�� =
.
∣��(��)∣
We notice that wavenumber of these coupled waves may be complex number and the
imaginary part is contributing to the penetration depth. Thus, the penetration depth is
inversely proportional with the magnitude of the imaginary part of wavenumber
Limiting Frequency
We examine the phase velocity of these coupled waves under high and low frequency
ranges. We have observed that the transverse and longitudinal waves depend on the
frequency and hence, dispersive in nature.
High frequency cases
In this case, the frequency (�) is very large, i.e., � → ∞ and Equation (23) of the
coupled longitudinal waves reduce to
�2 �4 + �1 �2 + �0 = 0,
where
�0 = �29 �26 �217 − �23�221 , �1 = �221 �29 + �23 − �26�217 , �2 =− �221 .
There are only two coupled longitudinal waves whose phase velocity are given by
�21,2

.
2�2
Equation (24) corresponding to coupled transverse waves transforms to
(�2 − �224 )(�2 − �226 ) = 0,
and gives
�4 = �24 ,
�5 = �26 .
The coupled transverse waves are not attenuated at the high frequency range.
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Low frequency case
When the frequency is very small, i.e., � → 0 and Equation (23) reduces to
�2 − �0 = 0,
where
�23 �28 �214 + �23 �210 �213 − �24�27 �214 − �24�210 �212 − �25 �27 �213 + �25 �28 �212
�0 =
.
�28 �214 + �210 �213
In this case, there exists only one longitudinal wave.
Equation (24) reduces to
�2 − �0 = 0,
where
�22
�0 = �224 + .
2
We notice the existence of one transverse wave at low frequency range.

Special cases
Case I: Neglecting the microstretch parameters, the material reduces to micropolar
thermoelastic diffusion solid, and �0 , �1 , �0 , �0 and �0 vanish. Consequently, �4 = �7 =
�8 = �9 = �10 = �11 = 0 and Equation (23) becomes
�3 �6 + �2 �4 + �1 �2 + �0 = 0,
where
�0 =− �26 �215 �217 + �23 �215 �221 ,
�25 �212 �220 + �23 �214 �220 �214 �221 + �215 �220 + �216 �219
+
,
�4
�2
�214 �220
�3 =−
,
�4
�2 =

�1 =−

1 2 2 2
(� � � − �26 �214 �217 + �23 �214 �221 + �23�215 �220 + �23 �216 �219 + �25 �212 �221
�2 6 12 19
+ �25 �216 �217 ) − �215 �221 .

There are three longitudinal coupled waves. There exist no change in the transverse
coupled waves. This result matches exactly with Miglani and Kaushal (2012).
Case II: Neglecting the thermal effect, the material reduces to microstretch diffusion
solid, and �, �1 , �1 , �∗ , �∗ , �1 , �0 , ��1 , ��2 and �0 vanish. Consequently, �5 = �10 =
�12 = �13 = �14 = �15 = �16 = �19 = 0 and Equation (23) reduces to
�3 �6 + �2 �4 + �1 �2 + �0 = 0
where
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�0 = �23 �29 �221 − �217 �26 �29 ,
1 2 2 2
�1 =
(�3 �8 �21 − �23 �29 �220 − �23 �211 �218 − �24 �27 �221 + �24 �211 �217 + �26 �27�218 − �26 �28�217 ) − �29 �221
2
�
+ �26 �217 − �23 �221 ,
− �23 �28 �220 + �24 �27 �220 �29 �220 − �28 �221 + �211 �218 + �23 �220
�2 =
+
+ �221 ,
�4
�2
�28 �220 �220
− 2.
�3 =
�4
�
There exist three longitudinal coupled waves and no change in the transverse coupled
waves.
Case III: If the diffusion and thermal parameters are dropped, the medium reduces to
microstretch solid, and �, �, �, �1 , �2 , �1 , �2 , �∗ , �∗ , �1 , �0 , �1 , �0 , �0 , ��1 , ��2 , ��1 ,
and ��2 vanish. Consequently, �6 = �14 = �5 = �12 = �13 = �10 = �11 = �16 = �20 =
�21 = �15 = �19 = 0. Then Equation (23), in this case, becomes
�2 �4 + �1 �2 + �0 = 0
where,
�23 �28 − �24 �27
�28
2 2
2
2
2
�0 = �3 �9 , �1 =− �9 − �3 +
, �2 = 1 − 2 .
�2
�
There is no effect in the coupled transverse waves. This result is similar with that of
Tomar and Garg (2005).
Case IV: The medium reduces to an isotropic elastic solid if we neglect the thermal,
micropolar and diffusion parameters. In this situation, �0 , �1 , �0 , �0 , �, �, �, �, �2 , �2 ,
�, �, �, �1 , �1 , �∗ , �∗ , �1 , �0 , �1 , �0 , ��1, ��2 , ��1 , ��2 , �, �0 and �0 vanish.
�2 = �7 = �8 = �5 = �4 = �6 = �9 = �11 = �13 = �14 = �10 = �12 =
Consequently,
�+� 2
�
�15 = �19 = �20 = �16 = �26 = �22 = �21 = �25 = �23 = 0 and �23 =
, �24 = . Then,
�

Equations (23) and (24) give

�1 =

�+�
,
�

�2 =

�

�
,
�

which are the phase velocities of longitudinal and transverse waves in the classical
elasticity.
Numerical Solutions and Discussion
For the numerical calculation, the corresponding parameters are taken for a linearly
isotropic microstretch thermoelastic diffusion solid (Khurana and Tomar, 2016; Kumar,
2015)
Parameter
Parameters
Values
s
Values
9
−2
�
�
7.59 × 10 ��
1.90 × 109 ��−2
�0
�
5.7702 × 102 �
1.3234 × 105��−2
4
�1
3.4650 × 10 �
1.96 × 10−7 �2
�, �0
�
8.3255 × 10�
�
1.0282 × 102 �
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�
�0
�∗
��2
��2
�
�

3.3349 × 103 �
1.5947 × 104 �
1.7 × 106 ��−1 �−1�−1
2.48 × 10−5 �−1
2.83 × 10−4 �3 ��−1
2.9 × 104 �2 �−2 �−1
0.85 × 10−8 ���−3 �

�
�∗
��1
��1
�0
�
�0

2192���−3
1.04 × 103 ���−1 �−1
2.33 × 10−5 �−1
2.65 × 10−4 �3 ��−1
298�
32 × 105 ��−1 �5 �−2
9.6 × 104 �

The numerical computations have been carried out in Matlab for the penetration, specific
loss, phase velocity and attenuation of the coupled longitudinal and transverse waves.
The roots of Equation (23) are complex and Equation (24) gives real roots. Thus, the
coupled longitudinal waves are attenuated and they have specific loss and certain value of
penetration depth. The variation of phase velocity (�� ), attenuation (�−1
� ), specific loss
(�� ) and penetration depth (�� ) with frequency are plotted in Figures 1-9. In all these
figures, the following values of relaxation times are used:
For � − � theory: �0 = 10−5 �, �0 = 2 × 10−5�, �1 = 7 × 10−4 �, �1 = 8 × 10−4 �.
For � − � theory: �0 = 4 × 10−5 �, �0 = 3 × 10−5 �.
For �� theory: �1 = 5 × 10−5 �, � = 1.2.

Fig 1: Phase velocity of the coupled longitudinal waves with frequency in the Green-Lindsay theory.
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Fig 2: Attenuation of the coupled longitudinal waves with frequency in the Green-Lindsay theory

Figures 1 and 2 respectively represent the variation of phase velocity and attenuation of
the coupled longitudinal waves with frequency in the Green-Lindsay theory. Similarly
Figures 3 and 4 represent for the Lord-Shulman theory and Figures 5 and 6 correspond
for the coupled thermoelastic theory. In Figure 1(a), the phase velocities, �1 and �4 of the
�� and ��-waves respectively in � − � theory increases for increasing values of � and

Fig 3: Phase velocity of the coupled longitudinal waves with frequency in the Lord–Shulman theory.
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Fig 4: Attenuation of the coupled longitudinal waves with frequency in the Lord–Shulman theory.

�2 of � -wave also increases to the maximum value at � = 254�−1 which then it falls
steeply. In the same figure, �3 of ��-wave increases initially and then decreases slightly
−1
which increases thereafter with the increase of �. In Figure 2, the values of �−1
1 and �2
in � − � theory are very small and increases for increasing values of �. In this figure,
�−1
decreases initially to the minimum value at � = 253�−1 and then increases for
3
increasing values of � , while �−1
increases initially to the highest value and then
4
declines with the increase of �. In Figure 3, �1 , �2 and �4 in � − � theory increases with
the increase of �, while �3 increases initially and then decreases for some values of �
which increases thereafter with the increase of � . The attenuation of the coupled
longitudinal waves in the � − � theory, �−1
and �−1
in Figure 4 ascends with the
1
3
−1
increase on �, while �2 declines with the increase of � . In the same figure, �−1
3
decreases initially to the minimum value at � = 249�−1 and then increases upto certain
values which decreases again with the increase of �. The variation of the phase velocity
and attenuation of the coupled longitudinal waves in the �� model in Figures 5 and 6 are
quite similar with those in Figures 3 and 4 respectively. The velocity curve of ��-wave is
nearly same for all the three thermoelastic theories. The velocity of �-wave is the highest
in � − � theory followed by � − � and �� theories. The velocities of �� and ��-waves
increases as we move from � − �, �� and � − � theories. There exist higher values of
attenuation for ��-wave in the � − � theory but same attenuation curves exist for the two
theories.
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Fig 5: Phase velocity of the coupled longitudinal waves with frequency in the CT theory.

Fig 6: Attenuation of the coupled longitudinal waves with angular velocity in the CT theory.
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(i) Green-Lindsay (G-L) theory

(ii) Lord-Shulman (L-S) theory

(iii) Coupled Thermoelastic (CT) theory
Fig 7: Phase velocity of the coupled transverse waves with frequency in the three theories.
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Fig 8: Specific loss of the coupled longitudinal waves with frequency.

Fig 9: Penetration depth of the coupled longitudinal waves with frequency.
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Fig 5: Phase velocity of the coupled longitudinal waves with frequency in the CT theory.

Fig 6: Attenuation of the coupled longitudinal waves with angular velocity in the CT theory.
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(ii) Green-Lindsay (G-L) theory

(ii) Lord-Shulman (L-S) theory

(iii) Coupled Thermoelastic (CT) theory
Fig 7: Phase velocity of the coupled transverse waves with frequency in the three theories.
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Fig 8: Specific loss of the coupled longitudinal waves with frequency.

Fig 9: Penetration depth of the coupled longitudinal waves with frequency.
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In Figure 7, we have seen the same velocity curves for the coupled transverse
waves in the � − �, � − � and �� theories. In the figure, �5 of ��1-wave in all theories
decreases for increasing �, while �6 of ��2-wave increases with the increase of �. The
specific loss in Figure 8(a) of �� -wave (�1 ) has the greatest values in � − � theory,
while this value coincides for � − � and �� theories. The �1 curve increases with
increasing � in the � − � theory. The specific loss (�2 ) of �-wave in Figure 8(b) is the
largest for � − � theory followed by � − � and �� theories till 1670�−1 and then falls
sharply to possess the least magnitude. In Figure 8(c), all the three curves corresponding
to the specific loss, �3 for the three theories start rising until a certain value of � and then
fall sharply after which �3 increases for � − � theory, while it decreases for the other two
theories. The specific loss, �4 for the three theories in Figure 8(d) increases with the
increase of � but its values in � − � and �� theories coincide. The penetration depth (�� )
of the coupled longitudinal waves in the Figure 9 decrease in all the three theories for
increasing � and all the curves coincide in this case.

Conclusions
This article investigates the waves’ nature in the linearly isotropic homogeneous
microstretch thermoelastic diffusion solid based on the � − �, � − � and �� theories.
The velocity equations analogous to transverse and longitudinal waves are obtained and
solutions of these equations are calculated numerically for a specific model. We have
obtained the phase velocities of the coupled longitudinal and coupled transverse waves
under high and low frequency ranges. The penetration, specific loss, phase velocity and
attenuation of these waves are plotted graphically to compare the three theories. Some
important remarks are noticed:
(i) Seven waves including four coupled longitudinal waves, two coupled shear waves and
one independent micropolar wave can propagate in the medium.
(ii) The phase velocities of the longitudinal coupled waves depends on Lamé constants,
microstretch, thermal and diffusion parameters, while that of coupled transverse waves
depend on Lamé and micropolar constants.
(iii) One of the coupled transverse waves vanishes at critical frequency, ωc =

2κ
ρj

.

(iv) The phase velocities of �� and �� -waves and the specific loss of �� -wave
increase from � − �, �� to � − � theories.
(v) The attenuation and specific loss for the ��-wave is highest in the � − � theory.

(vi) The phase velocities of ��1 and ��2 are same in � − �, � − � and �� theories.
(vii) Some known results have been regained from the present analysis.
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ABSTRACT
Epilepsy is a disease which affects between 1% and 2% of the population, and a large
proportion of these people do not react to currently available anticonvulsant medications,
indicating the need for further research into novel pharmacological therapies. Numerous
studies have demonstrated that oxidative stress and inflammation occur during epilepsy and
may contribute to its development and progression, indicating higher levels of oxidative and
inflammatory parameters in animal models and human patients. The purpose of this study was
to determine the effect of diclofenac sodium, a non-steroidal anti-inflammatory drug, on
seizures and levels of oxidative and inflammatory markers in a pentylenetetrazole (PTZ)induced rat model of epilepsy. 60 rats were randomly assigned to two groups: those who had
electroencephalography (EEG) recordings and those who underwent behavioral assessment.
Rats received either intraperitoneal (IP) diclofenac sodium at three different dosages (25, 50
and 75 mg/kg) or a placebo, followed by pentylenetetrazole (IP), a strong seizure-inducing
drug. To determine if diclofenac sodium has antiepileptic characteristics, we examined seizure
activity in rats using EEG, the Racine convulsion scala (RCS), the time of first myoclonic jerk
(FMJ), and MDA, TNF-α and SOD levels. The mean EEG spike wave percentage score
reduced from 76.8% (placebo) to 64.1% (25 mg/kg diclofenac), 55.9% (50 mg/kg diclofenac)
and 37.8% (75 mg/kg diclofenac). FMJ had increased from a mean of 58.8 s (placebo), to 93.6
s (25 mg/kg diclofenac), 185.8 s (50 mg/kg diclofenac) and 231.7 s (75 mg/kg diclofenac).
RCS reduced from a mean of 5.6 (placebo), to 3.75 (25 mg/kg diclofenac), 2.8 (50 mg/kg
diclofenac) and 1.75 (75 mg/kg diclofenac). MDA levels reduced from 14.2 ng/gr (placebo) to
9.6 ng/gr (25 mg/kg diclofenac), 8.4 ng/gr (50 mg/kg diclofenac) and 5.1 ng/gr (75 mg/kg
diclofenac). Likely, TNF-α levels decreased from 67.9 ng/gr (placebo) to 48.1 ng/gr (25
mg/kg diclofenac), 33.5 ng/gr (50 mg/kg diclofenac) and 21.3 ng/gr (75 mg/kg diclofenac).
However, SOD levels increased from 0.048 U/mg (placebo) to 0.055 U/mg (25 mg/kg
diclofenac), 0.14 U/mg (50 mg/kg diclofenac) and 0.18 U/mg (75 mg/kg diclofenac).
Diclofenac sodium (25, 50 and 75 mg/kg i.p.) successfully decreased the spike percentages
and RCS associated with PTZ kindling epilepsy, as well as considerably decreased MDA,
TNF-α, and elevated SOD levels in rat brain. Diclofenac sodium significantly decreased
seizure activity at both dosages when compared to placebo, most likely due to its anti-oxidant
and anti-inflammatory properties. All of these findings were statistically significant, with p-
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values of <0.01, <0.05. As a result, the therapeutic use of diclofenac sodium as a possible
anti-seizure medication should be explored further.
Keywords: Epilepsy, Diclofenac sodium, Pentylenetetrazole, Seizure, Anti-Oxidative, AntiInflammatory
ÖZET
Epilepsi, genel popülasyonun %1 ila %2'sini etkileyen bir hastalıktır ve bu hastaların büyük
bir bölümü şu anda mevcut olan anti-konvülzan ilaçlara etkili bir yanıt vermemektedir, bu
durumda alanla ilgili olarak yeni farmakolojik tedaviler konusunda daha fazla araştırma
yapılması gerekliliğini bizlere göstermektedir. Çok sayıda çalışma, hayvan modellerinde ve
insan hastalarda oksidatif ve inflamatuar parametrelerin daha yüksek olmasına işaret ederek
epilepsi sırasında oksidatif stres ve inflamasyonun meydana geldiğini ve bunların hastalığın
gelişimi ile ilerleyişine katkıda bulunabileceğini göstermiştir. Bu çalışmanın amacı, bir nonsteroid anti-inflamatuar ilaç olan diklofenak sodyumun, pentilentetrazol (PTZ) ile indüklenen
bir sıçan epilepsi modelinde nöbetler ve oksidatif ile inflamatuar belirteç seviyeleri üzerindeki
etkisini belirlemekti. 60 adet erkek sıçan randomize bir şekilde EEG kayıtları alınanlar ve
davranışsal analize tabi tutulanlar olarak 2 gruba ayrılmıştır: Sıçanlar 3 farklı dozda
diklofenak sodyum (25, 50 ve 75 mg/kg) ya da plaseboyu intraperitoneal olarak almalarının
ardından güçlü nöbet indükleyici bir ajan olan pentilentetrazole (ip.) maruz bırakıldılar.
Diklofenak sodyum’un anti-epileptik karakteristiklerini belirlemede sıçanlardaki nöbet
aktivitesi değerlendirmek için EEG kaydı, Racine konvülsiyon skalası, ilk myoklonik jerk
zamanı ve ayrıca MDA, TNF-α ve SOD düzeyleri değerlendirildi. EEG’deki ortalama spike
dalga yüzde skoru plasebodaki %76,8’den 25 mg/kg dozda %64,1’e, 50 mg/kg dozda %55,9’a
ve 75 mg/kg dozda %37,8’e azaldı. İlk myoklonik jerk zamanı plasebodaki ortalama 58,8
sn’den 25 mg/kg dozda 93,6, 50 mg/kg dozda 185,8 sn’ye ve 75 mg/kg dozda 231,7 saniyeye
yükseldi. Racine konvülsiyon skoru plasebodaki ortalama 5,6’dan 25 mg/kg dozda 3,75’e, 50
mg/kg dozda 2,8’e ve 75 mg/kg dozda 1,75’e azaldı. MDA düzeyleri 14,2 ng/gr’dan 25 mg/kg
dozda 9,6’ya, 50 mg/kg dozda 8,4’e ve 75 mg/kg dozda 5,1 ng/gr’a düştü. Benzer şekilde,
TNF-α düzeyleri plasebodaki 67,9 ng/gr’dan 25 mg/kg dozda 48,1’e, 50 mg/kg dozda 33,5’e
ve 75 mg/kg dozda 21,3 ng/gr’a azaldı. Ancak SOD düzeyleri plasebodaki 0,048 U/mg’dan
25 mg/kg dozda 0,055’e, 50 mg/kg dozda 0,14’e ve 75 mg/kg dozda 0,18 U/mg’a artış
gösterdi. Diklofenak sodyum (25, 50 ve 75 mg/kg i.p.) PTZ ile indüklenen epilepsiyle ilişkili
olarak şekillenen spike yüzdelerini ve racine skorlarını başarılı bir şekilde azalttı, bununla
birlikte MDA ve TNF-α düzeylerini de önemli ölçüde düşürürken, SOD düzeylerini artırdı.
Diklofenak sodyum, taşıdığı anti-oksidan ve anti-inflamatuar özellikler üzerinden plaseboya
kıyasla her iki dozda da nöbet aktivitesini önemli ölçüde inhibe etti. Bu bulguların tümü,
<0.05 ve <0.01 p değerleri ile istatistiksel olarak anlamlı bulundu. Sonuç olarak, diklofenak
sodyum’un potansiyel bir anti-epileptik ajan olarak terapötik amaçla kullanımı daha ileri
çalışmalarla ayrıntılı şekilde çalışılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Epilepsi, Diklofenak Sodyum, Pentilentetrazol, Nöbet, Anti-Oksidatif,
Anti-İnflamatuar
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INTRODUCTION
Epilepsy is a neurological illness that affects between 1% and 2% of the world population and
is characterized by spontaneous and repeated seizure attacks (1). There is currently no cure for
epilepsy, and anticonvulsant therapies are ineffective for all kinds of epilepsy (2). Tolerance,
reliance, risk of mortality, physical harm (as a result of the episodes), brain damage, and
induction of psychotic responses all become issues for therapeutic therapy. Additionally, a
considerable proportion of patients do not react to existing drugs, necessitating the
development of novel pharmacological therapies (3,4).
The function of proinflammatory cytokines in the pathophysiology of epilepsy is gaining
increasing attention. While cytokines are present in trace amounts on healthy brain tissue
under physiological conditions, they have been discovered to be elevated in the serum of
patients with neurological illnesses such as epilepsy, cerebral ischemia, Alzheimer's disease,
and multiple sclerosis, among many others (5-7). Excessive and uncontrolled cytokine
production might result in neuronal degeneration and seizures (8).
Extensive experimental research on animal models of epilepsy and excised human brain
tissues from epileptic patients has shown the function of inflammation in epileptogenesis. In
epileptic animal models and people, studies have revealed increased expression of
inflammatory markers such as 1, IL-6, and TNF-. Ravizza et al. found that epileptic
convulsions resulted in elevated IL-1 levels in astrocytes and microglial cells (9). Sinha and
colleagues discovered elevated levels of proinflammatory cytokines in the blood of post-ictal
epilepsy patients (8). Additionally, studies have revealed increased levels of IL-6 in the
cerebrospinal fluid of epileptic patients with generalized tonic-clonic seizures when compared
to their plasma levels (10,11), as well as increased levels in the serum during the post-ictal
phase (12).
In experimental seizures models, proinflammatory cytokines such as interleukin-1 beta (IL1B), tumor necrosis factor alpha (TNF-α), and interleukin-6 (IL-6) have been found to be
overexpressed in brain areas involved in seizure generation and propagation, primarily by glia
and to a lesser extent by neurons (13). Increased cytokines in the brain or peripherally have
been shown to lower the seizure threshold and predispose epilepsy, according to studies (5,7).
As a result, it's thought that a possible anti-inflammatory chemical might help to prevent
epileptic episodes. Some research have looked into the role of non-steroidal antiinflammatory medicines for the same reason. Furthermore, when Jung et al. used celecoxib (a
COX-2 inhibitor) to treat pilocarpine-induced status epilepticus in animals, neuronal loss and
microglial activation were avoided in the hippocampus (14). In another research, when
celecoxib was coupled with antibodies against prostaglandin E2 (PGE2), seizures in
pentylenetetrazol (PTZ) animals were decreased (15). Some research strongly suggests that
cyclooxygenase isoenzymes may play a role in the pathogenesis of epilepsy, and that COX
inhibitors may be used as an adjuvant therapy in the treatment of epilepsy (16-18).
Nevertheless, no trials have been conducted to determine the efficacy of diclofenac sodium in
the treatment of epilepsy. Diclofenac sodium (sodium-(o-((2,6-dichlorophenyl)-amino)phenyl)-acetate) is a non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID) with a low molecular
weight and powerful anti-inflammatory, analgesic, and antipyretic properties. It inhibits COX,
lowers arachidonic acid release, and promotes arachidonic acid uptake. Diclofenac sodium is
commonly used in clinical practice to relieve pain, fever, and inflammation related with
arthritis, osteoarthritis, acute gout, and dysmenorrhoea, and is occasionally used
postoperatively (19).
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Thus, the many discoveries demonstrating the role of inflammation in epileptogenic activity
imply that novel therapeutic techniques modulating proinflammatory cytokine response may
be employed to treat epilepsy. Consequently, the purpose of this study was to determine the
anti-epileptic and anti-oxidative effects of diclofenac sodium in a PTZ-induced rat model of
epilepsy.
MATERIALS AND METHODS
Animal and laboratory
The experimental procedures employed in present study were approved by Animal Ethics
Comittee (Science University, Number: 21210412). All experiments were carried out
according to the Guide for the Care and Use of Laboratory Animals, as confirmed by National
Institues of Health (U.S.). 60 male (30 of them for EEG recording and 30 of them are for
behavioral studies) Sprague–Dawley rats, weighing 200–250 g each were utilized for this
study.
Experimental procedures
60 rats were randomly divided in two groups: Group A for EEG recordings and Group B for
behavioral assesment. 35 mg/kg is ideal for observing changes in EEG spikes but does not
consistently produce observable behavioral changes while 70 mg/kg consistently produced
observable behavioral changes, but EEG readings have small signal to noise ratio to see
differences in drug concentrations. 30 rats were divided randomly into 5 groups (n=6): Group
A1, A2, A3, A4, A5
Group A1 was defined as control and given no medication. Group A2 was administered saline
i.p, Group A3 was administered 25 mg/kg diclofenac sodium i.p. (Voltaren Ampul 75 mg/3
mL, Novartis), Group A4 was administered 50 mg/kg diclofenac sodium i.p., and Group A5
was administered 75 mg/kg diclofenac sodium i.p. The drugs were administered 30 minutes
prior to pentylentetrazol (PTZ) (35 mg/kg, i.p.) injection. All groups, except Group A1, were
received 35 mg/kg PTZ and EEG was recorded. EEG recordings were taken in awake rats in a
special container after 5 minutes from PTZ administeration. All EEG recordings and
behavioral assessment protocols were performed as previously described (20). In summary,
the EEG recordings were taken for 60 minutes, the signals were amplified 10 thousand times
and filtered within a range of 1-60 Hz. The EEG records were obtained by the BIOPAC
MP150 Data Acquisition System (Biopac System Inc., Santa Barbara, CA, USA) and the
spike percentage was evaluated. Two clinical neurophysiologists scored the EEG data for the
spike percentage (which is a reproducible way of quantifying epileptiform activity to quantify
the percentage of 1-second bins with at least one spike-wave, called “spike-wave percentage”
(20).
Then the groups were rearranged with different 30 rats (Group B) and these rats were then
divided into 5 groups (n = 6): Group B1, B2, B3, B4 and B5. The first group (Group B1) was
defined as control and given no medication. Group B2 was administered saline i.p, Group B3
25 mg/kg diclofenac sodium i.p., Group B4 50 mg/kg diclofenac sodium i.p. and Group B5 75
mg/kg diclofenac sodium i.p. The drugs were administered 30 minutes prior to PTZ (70
mg/kg, i.p.) injection. Racine’s Convulsion Scale (RCS) and onset times of ‘first myoclonic
jerk’ (FMJ) was used to evaluate the seizures (for only PTZ 70 mg/kg). Rats were observed
for onset times of FMJ as previously described (20). The onset times were recorded as
seconds. Almost all animals showing tonic generalized extension were died. The observation
period for PTZ-induced seizures were limited with 30 minutes duration (20). After this
duration, the animals were euthanized.
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Measurement of brain lipid peroxidation (MDA)
Lipid peroxidation was determined in tissue samples by measuring malondialdehyde (MDA)
levels as thiobarbituric acid reactive substances (TBARS). MDA levels were calculated from
the standard calibration curve using tetraethoxypropane and expressed as nmol/gr protein.
Measurement of brain protein levels
Total protein concentration in brain samples was determined according to Bradford’s method
using bovine serum albumin as standard.
Determination of brain SOD activity
The principle of the method is the inhibition of nitrobluetetrazolium (NBT) reduction by the
xanthine-xanthine oxidase system as a superoxide generator. One unit of SOD was defined as
the enzyme amount causing 50% inhibition in the NBT reduction rate. SOD activity was
given as units per milligram protein (U/mg protein).
Brain TNF-α analysis
The levels of TNF-α (MyBioSource Co. Ltd.) in the brain tissue supernatants were measured
using commercially available rat enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) kits. All
samples from each animal were measured in duplicate according to the manufacturer’s
guidelines. A microplate reader was used for the measurement of the Absorbances
(MultiscanGo, Thermo Fisher Scientific Laboratory Equipment, NH, US).
Statistical analysis
Results were expressed as a mean ± standard error of mean (SEM). Data analyses were
performed by utilizing SPSS version 15,0 for Windows. Shapiro-Wilk test is used to
determine if a population of values has a normal distribution. The Racine convulsion scores
were evaluated by Kruskal Wallis test and, first myoclonic jerk (FMJ) time (TFMJ) were
evaluated by one-way analysis of variance (ANOVA). Post-hoc Bonferonni test and Mann
Whithney U test was utilized to identify differences between the experimental groups. The
value of p<0.05 was accepted as statistically significant.
RESULTS
Evaluation of EEG experiment
When diclofenac sodium-treated groups are compared to saline-treated groups, there is a
significant reduction in seizure activity as determined by spike wave %. The saline-treated
group scored 76.8% of spike waves (p<0.001). With the addition of diclofenac sodium at a
dose of 25 mg/kg, the spike wave percentage score decreased to 64.1% (p<0.05) compared to
the saline group. With 50 mg/kg diclofenac sodium, the spike wave percentage score was
55.9% (p<0.05) compared to the saline group. Also, in the group treated with 75 mg/kg
diclofenac sodium, there was significant decrease in spike percentage as 37.8% compared to
the saline group (p<0.001) (Table 1).
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Table 1
Group

Spike Percentage

A1-Control

%0

A2-PTZ (35 mg/kg) and saline

% 76.8 ± 10.7

A3-PTZ (35 mg/kg) and 25 mg/kg diclofenac
sodium i.p,

% 64.1 ± 8.5 *

A4-PTZ (35 mg/kg) and 50 mg/kg diclofenac
sodium i.p,

% 55.9 ± 7.3 *

A5-PTZ (35 mg/kg) and 75 mg/kg diclofenac
sodium i.p,

% 37.8 ± 9.4**

Data were expressed as mean ± SEM. Statistical analyses were performed by one-way
ANOVA test. *p<0.05, **p<0.001 (different from PTZ and saline group)
Evaluation of behavioral experiment
70 mg/kg of PTZ given group resulted in high RCS as expected (mean score of 5.6). The
addition of diclofenac sodium at 25 mg/kg i.p. resulted lower RCS (3.75 ± 0.2) compared to
the saline group (p<0.05). Similarly the addition of diclofenac sodium at 50 mg/kg i.p. also
resulted lower RCS (2.8 ± 0.7) compared to the saline group (p<0.01). Also, in the treated
group with diclofenac sodium at 25 mg/kg i.p. showed lower RCS score (1.75 ± 0.6)
compared to the saline group (p<0.01) (Table 2). The addition of diclofenac sodium
substantially increased the FMJ. In the control group had no discernible myoclonic jerks,
hence the FMJ was recorded as not reached. The addition of 25 mg/kg i.p. diclofenac sodium
to PTZ-treated rats significantly increased mean FMJ to 93.6 s (p<0.05). Rats treated with 50
mg/kg i.p. diclofenac sodium had a mean FMJ of 185.8 s (p<0.01). Group treated with 75
mg/kg i.p. diclofenac sodium showed lower FMJ as 231.7 s compared to the saline group
(p<0.01) (Table 2).
Table 2
Group

B1-Control
B2-PTZ (70 mg/kg) and
saline
B3-PTZ (70 mg/kg) and 25
mg/kg diclofenac sodium i.p,
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FMJ onset time (sec)

0

0

5.6 ± 0.5

58.8 ± 10.2

3.75 ± 0.2 *

93.6 ± 6.8 *
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B4-PTZ (70 mg/kg) and 50
mg/kg diclofenac sodium i.p,

2.8 ± 0.7 **

185.8 ± 36.7 **

B5-PTZ (70 mg/kg) and 75
mg/kg diclofenac sodium i.p,

1.75 ± 0.6 **

231.7 ± 48.3 **

Data were expressed as mean ± SEM. Statistical analyses were performed by one-way
ANOVA test. *p<0.05, ** p<0.01 (different from PTZ and saline group)
Evaluation of MDA, SOD and TNF-α levels
When we evaluated the oxidant and inflamatuar parameters MDA (malondialdehyde) and
TNF-α levels, we found that both of them were significantly decreased in the diclofenac
sodium-treated groups. However, SOD levels were significantly increased by the diclofenac
sodium administrations (Table 3).
Table 3
Brain MDA level
(ng/gr protein)

Brain SOD level

Brain TNF-α level

(U/mg protein)

(ng/gr protein)

2.2 ± 0.5

0.021 ± 0.002

5.7 ± 0.8

B2-PTZ (70 mg/kg)
and saline

14.2 ± 3.3 *

0.048 ± 0.009 *

67.9 ± 5.5 *

B3-PTZ (70 mg/kg)
and 25 mg/kg
diclofenac sodium
i.p,

9.6 ± 1.2 #

0.055 ± 0.008

48.1 ± 4.2 #

B4-PTZ (70 mg/kg)
and 50 mg/kg
diclofenac sodium
i.p,

8.4 ± 0.9 #

0.14 ± 0.012 #

33.5 ± 1.04 ##

B5-PTZ (70 mg/kg)
and
75
mg/kg
diclofenac
sodium
i.p,

5.1 ± 0.7 ##

0.18 ± 0.019 #

21.3 ± 3.9 ##

B1-Control

Data were expressed as mean ± SEM. Statistical analyses were performed by one-way
ANOVA test. *p<0.05, ** p<0.001 (different from control group), # p<0.05, ## p<0.001
(different from PTZ and saline group)
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DISCUSSION
Although breakthroughs in epilepsy research, a large number of individuals continue to suffer
recurring seizures despite therapy, and about 30-40% of these patients are resistant to the
existing AEDs (21). As a result, understanding the pathophysiological causes of epilepsy is
necessary in order to develop novel therapeutics. Epilepsy is caused by a number of
pathophysiological causes, one of which is inflammation. Several experimental investigations
have found that inflammation plays a role in epileptogenesis by raising the levels of
proinflammatory cytokines, which causes neuronal damage (8,12,22,23).
In the current study, diclofenac sodium was shown to have therapeutic potential against
seizures linked with PTZ kindling epilepsy in rats. Kindling is characterized by long-term
changes in the brain, such as the formation of free radicals as a result of oxidative stress and a
reduction in antioxidant enzymes (24,25). Increasing oxidative stress may possibly play a role
in neuronal hyperactivity and seizure development, despite the GABA and glutamate
hypothesis (26).
Changes in inflammation produced by activated glia, as well as increased production of
proinflammatory cytokines such as IL-1 and TNF-α, can promote epileptogenesis (27-29). To
be more exact, these proinflammatory cytokines can lower seizure thresholds and change
neuronal excitability, hence increasing the development of chronic neural network
hyperexcitability and subsequent spontaneous recurring seizures (30,31).
An NSAID, diclofenac sodium, inhibits the COX enzyme and has an influence on the release
and absorption of arachidonic acid. Diclofenac sodium is used in the treatment of gout,
osteoarthritis, and rheumatoid arthritis, as well as dysmenorrhea, bursitis, and ankylosing
spondylitis. It's also utilized to treat some post-surgical inflammatory disorders (32).
Surprisingly, only two studies on the effect of diclofenac sodium alone on seizures have been
conducted: one in Libya in 2014 (33) concluded that 10-20 mg/kg of diclofenac sodium
reduced onset time in picotoxin (PTX) induced seizures when compared to the diazepam
treated group, and the other in Brazil in 2016 (34) concluded that diclofenac sodium with
different doses of 5-10 mg/kg decreased seizure severity in PTZ model.
In our study, diclofenac sodium (25, 50 and 75 mg/kg i.p.) successfully decreased the spike
percentages and RCS associated with PTZ kindling epilepsy, as well as considerably
decreased MDA, TNF-α, and elevated SOD levels in rat brain.
Lipid peroxidation is caused by oxidative damage to membrane lipids. According to previous
study, animals exposed to PTZ-kindling have a higher rate of lipid peroxidation (35,36). The
PTZ-kindling group showed higher MDA and TNF-α levels, which supports our findings. The
elevations in MDA and TNF-α were prevented by taking diclofenac sodium.
Elevated TNF-α levels have been linked to the pathophysiology of epilepsy in previous
studies, with the creation of seizures causing increased TNF-α levels in several brain locations
linked to neurodegeneration (13,37). Only a rise in serum TNF-α might indicate that various
neuroinflammatory pathways are engaged in a time-dependent manner, each playing a
different role in epileptogenesis. As a result, the finding that diclofenac sodium lowers TNF-α
and MDA levels is critical since it may have a neuroprotective impact in epilepsy patients.
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CONCLUSION
Overall, our data suggest that diclofenac sodium may have antiepileptogenic effects by
relieving seizıre-induced acute oxidative stress and neuroinflammation in a PTZ-induced
epilepsy model in rats. Diclofenac sodium (25, 50 and 75 mg/kg i.p.) successfully decreased
the spike percentages and RCS associated with PTZ kindling epilepsy, as well as considerably
decreased MDA, TNF-α, and elevated SOD levels in rat brain. According to these results,
diclofenac sodium may be used as an adjuvant therapy in combination with other antiepileptic
drugs in the future. Nonetheless, further research is required to determine the efficacy of
diclofenac sodium as an antiepileptic medication or as an adjuvant treatment for epilepsy.
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VAN DEPREMLERİ SONRASI GEÇİCİ VE KALICI BARINMA ALANLARI
ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Mustafa GÜLEN
Dr. Öğrt. Üyesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Mimarlık Bölümü
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ÖZET
Türkiye yüzölçümünün büyük bir kısmı deprem bölgesi içinde yer almaktadır. Yaşanan
depremlerin akabinde karşılaşılan en büyük sorun barınma problemidir. Barınma, insanın
bütüncül bir çevre ile özdeşleşmesini sağlayan varoluşun doğal bir sonucudur.Deprem gibi sık
karşılaşılan bir doğal afet sonrası afetzedelerin öncelikle gıda ve barınma sorunlarının
çözülmesi oldukça önemlidir. Türkiye’de yaşanan afetler sonrası afetzedelerin kalıcı
barınmaya geçinceye kadar farklı geçici birimlerde kaldıkları bilinmektedir. Marmara
depremi sonrası barınma sonunun acil çözümü için çevre ve iklim koşullarını dikkate alan,
taşınma ve kurulumu kolay ve farklı malzemelerden imal edilen tasarımlar
gerçekleştirilmiştir. Van depremlerinin akabinde ise barınma probleminin çözümü için dört
aşamalı bir süreç izlenmiştir. Bunlar, depremden hemen sonra çadırlarda barınma,
konteynerlarda geçici barınma, farklı illerin kamu kurum misafirhanelerinde geçici barınma
ve Toplu Konut İdaresi tarafından inşa edilen konutlarda kalıcı barınma şeklinde
gerçekleşmiştir. Ancak acil barınma için önerilen çözümlere Van depremleri üzerinden
bakıldığında afetzedelerin kötü koşullarda yaşadıkları ve bu koşulların kalıcı konutlarda da
büyük oranda devam ettiği gözlemlenmiştir. Bu çalışmanın amacı Van depremleri sonrası
geçici ve kalıcı barınma birimlerini incelemektir. Çalışmanın yöntemi 2011-2019 yılları
arasında yerinde yapılan gözlem ve tespitlerdir. Alanda yapılan tespitler fotoğraflar ile
görselleştirilmiştir. Çalışma sonucunda afet sonrası barınma sorununun ve Türkiye’de acil
barınma için önerilen çözümlerin sonuçlarının Van depremleri üzerinden anlaşılması
beklenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Van Kenti, Deprem, Çadır, Geçici Konut, Konteyner Kentler

AN EVALUATION ON TEMPORARY AND PERMANENT SHELTER AREAS
AFTER VAN EARTHQUAKE
ABSTRACT
A large part of Turkey's surface area is located in the earthquake zone. The biggest problem
encountered after the earthquakes is the problem of shelter. Shelter is a natural result of
existence that enables people to identify with a holistic environment. After a common natural
disaster such as an earthquake, it is very important to solve the food and shelter problems of
the disaster victims first. It is known that after the disasters in Turkey, the survivors stay in
different temporary units until they move to permanent shelter. For the urgent solution of the
end of shelter after the Marmara earthquake, designs that take into account the environmental
and climatic conditions, are easy to transport and install, and are made of different materials.
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After the Van earthquakes, a four-stage process was followed to solve the housing problem.
These were sheltered in tents right after the earthquake, temporary accommodation in
containers, temporary accommodation in public institution guesthouses in different provinces,
and permanent accommodation in residences built by the Mass Housing Administration.
However, when the solutions proposed for emergency shelter are examined through the Van
earthquakes, it is observed that the survivors live in bad conditions and these conditions
continue to a large extent in permanent residences. The aim of this study is to examine the
production processes of temporary and permanent accommodation units after the Van
earthquakes. The method of the study is on-site observations and determinations made
between 2011-2019. The determinations made in the field were visualized with photographs.
As a result of the study, it is expected that the post-disaster sheltering problem and the results
of the solutions proposed for emergency shelter in Turkey will be understood through the Van
earthquakes.
Keywords:City of Van, Earthquake, Tent, Temporary Housing, Konteyner Kentler

GİRİŞ
…evlerimiz sadece evlerimiz değildir,
ev aynı zamanda insanın protezidir;
tıbbi bir protez gibi düşünün.
Yoksullaştıkça daha da önemli bir
protez haline gelir ev.
Uğur Tanyeli1
Afetler (deprem, sel, heyelan, çığ, tsunami vb.) doğa, insan veya her ikisinden kaynaklanan ve
sonuçları itibari ile dünya tarihinin yaşadığı en büyük felaketler olarak değerlendirilebilir.
Dünyada yaşanan afetler içinde sonuçları itibari ile depremin en büyük risklerden biri olduğu
söylenebilir. Türkiye dünyadaki konumu itibari ile deprem tehditi altında bulunmaktadır. Son
çeyrek asırda yaşanan 17 Ağustos 1999 Marmara depremi, 23 Ekim ve 9 Kasım 2011 Van
depremleri onlarca yerleşim birimini yıkmış, binlerce kişinin ölümüne sebep olmuş ve
onbinlerce kişinin de evsiz kalmasına sebep olmuştur. Afetlerle birlikte yaşanan fiziksel yıkım
toplumsal yaşamı da felçe uğratmaktadır (Şengül&Turan, 2012). Afet sonrası acil barınma,
hijyen, yemek, temiz su vb. ihtiyaçlar yaşanan en büyük problemlerdir. Türkiye’de kentsel ve
kırsal alanlarda afet sonrası acil barınma ihtiyacının karşılanması amacıyla farklı çözüm
yollarına başvurulmaktadır. Bu çözüm yolları üç başlıkta toplanabilir: birincisi afet sonrası
acil yardım barınaklarında (çadırlarda) barınma, ikincisi kısa vadede geçici (prefabrik,
konteyner) yapılarda barınma ve üçüncüsü de kalıcı konutlarda barınmadır. Konut; zamanı,
mekânı, iletişimi bünyesinde barındıran, içinde yaşayanların karakteristiklerini, yaşam
biçimlerini, davranış kurallarını, çevresel tercihlerini yansıtan bir olgudur. Başka bir deyişle
karmaşık bir ihtiyaçtır. Bu sebeple kavramı tanımlamak oldukça zordur. Özellikle yaşanan
afetler sonrası konutun önemi ve anlamı daha da belirginleşmektedir. Çünkü afetzedeler çok
uzun bir süre geçici olarak yapılan birimlerde yaşamak zorunda kalmakta ve bazen bu geçici
birimler kalıcı bir hale dönüşebilmektedir. Afet sonrası barınma için üretilen geçici ve kalıcı
1https://www.arkitera.com/haber/ev-insanin-protezidir/
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barınakların üretimlerinde yaşanan aksamalar afetzedelerin yaşadıkları travmaların artmasına
sebep olmaktadır. Bu kapsamda çalışma, Van depremlerinin akabinde barınma sorunu ile
karşı karşıya kalan depremzedelerin bu süreçte yaşadıkları barınma birimlerine
odaklanmaktadır.Depremin akabinde üretilen barınma birimlerinin tüm yönleri ile ele
alınmasının, barınma için önerilen çözüm yollarının incelenmesinin afet sonrası barınma
literatürüne önemli bir katkısı olacağı düşünülmektedir.
VAN ve DEPREM
Anadolu’nun en büyük kapalı havzası olan Van Gölü’nün kıyısında konumlanan Van,
Türkiye’nin doğusunda İran ile olan sınırında yer almaktadır. Kültürü, tarihi ve doğasıyla özel
bir yere sahip olan kentin kuzeyinde Ağrı, batısında Bitlis, güneybatısında Siirt, güneyinde
Hakkari ve doğusunda İran yer almaktadır (Şekil 1). Uygun iklim koşulları, verimli toprakları,
zengin su kaynakları sayesinde tarihsel süreçte birçok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır.
Arkeolojik araştırmalar Van kentinin tarihini M.Ö. 5000-3000 yıllarına kadar götürmektedir.
Tarihboyunca Hurriler, Urartular, Medler, Persler, Sasaniler, Bizanslılar, Emevi ve Abbasiler,
Ermeniler, Büyük Selçuklular, Eyyubiler, Karakoyunlular, Akkoyunlular, Osmanlılar ve
Ruslar kente hakim olmuştur (URL-1).

Şekil 1: Van Kentine Ait Fotoğraflar
Kaynak: https://van.ktb.gov.tr/TR-52160/fotograf-galerisi.html
https://www.gundemvan.com/kent-meydani-van-in-cehresini-degistirecek/18842/
https://www.sehrivangazetesi.com/guncel/berge-van-kentinin-tum-ihtiyaclarini-tek-teksiraladi-h61024.html
Tarihsel süreçte (son ikibin yıl) Van ve komşu olduğu iller bölgesinde birçok şiddetli deprem
kaydedilmiştir. Bu bölge tektonik bakımdan Avrasya ve Arap levhalarının sıkışma
bölgesinde, Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu Fay Zonu’nun kesişme noktasında
konumlandığı için Doğu Anadolu Bölgesi’nin en önemli deprem noktalarından biri olduğu
bilinmektedir (Sezer, 2010). Yakın dönemlere gelindiğinde ise Van kentinde meydana gelen
şiddetli depremler sonucu yüzlerce insanın hayatını kaybettiği, binlerce yapının yıkıldığı ve
onbinlerce insanın evsiz kaldığı görülmektedir. Son 70 yıl içinde Van kentinde yaşanan
şiddetli depremlere bakıldığında 1941 Van-Erciş depremi, 1976 Van-Çaldıran depremi ve
2011 Van-Erciş depremleri dikkat çekicidir.1941 Van-Erciş depremi 5,9 büyüklüğünde olup
194 kişi hayatını kaybetmiş, 36 köy de tamamen haritadan silinmiştir (URL-2). 1976 VanÇaldıran depremi 7,5 büyüklüğünde olup, 3840 kişi yaşamını yitirmiş, 9232 yapı hasar
görmüştür. Ayrıca bölgede gece hava sıcaklığının -17 dereceye kadar düşmesi ve yağmur ve
kar yağışından dolayı kurtarma ve yardım çalışmalarının aksaması sebebiyle de ölümler
meydana gelmiştir (URL-3). Ekim ve Kasım 2011 Van-Erciş depremleri 7,2 ve 5,6 şiddetinde
olup 700’den fazla insan hayatını kaybetmiş, yüzlerce bina yıkılmış, onbinlerce insan da evsiz
kalmıştır (URL-4). Yaklaşık 35 yıl ara ile meydana gelen üç büyük Van depreminde kentte
büyük bir yıkım yaşanırken, yüzbinlerce insanın evsiz kalarak ağır koşullar altında yaşam
mücadelesi vermiştir (Şekil 2).
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Şekil 2: Van Kentinde Deprem 2011
Kaynak: https://www.milliyet.com.tr/gundem/van-depremi-siddeti-kacti-van-depremi-nezaman-oldu-van-depreminde-kac-kisi-oldu-6129909
https://www.kocaelidenge.com/haber/6592078/van-depremi-van-depremi-siddeti-vandepremi-kac-yilinda-oldu
https://www.ulkedehaber.com/van-depremi-davasi-10-yil-sonra-sonuclandi/
Özellikle 2011’de yaşanan depremlerin akabinde birçok insan kenti terk etmek zorunda
kalmış, geriye kalanlar ise kış aylarının kötü koşullarını çadırlarda, konteynerlarda geçirmek
zorunda kalmıştır. Van depremleri afet sonrası yeme-içme, temizlik, sağlık ihtiyaçları dışında
barınma probleminin önemini ortaya çıkarmıştır. Depremlerin akabinde kurulan geçici çadır
kentler, prefabrik ve konteynerlar, ülke genelinde kamu kurum misafirhanelerinin
afetzedelere açılması ve son olarak Toplu Konut İdaresi’nin inşa ettiği 20 binin üzerindeki
kalıcı konutlar afet sonrası barınma mekanın organizasyonun nasıl yapılması/yapılmaması
gerektiğini göstermesi bakımından da oldukça önemlidir.
VAN DEPREMLERİ SONRASI BARINMA
Afet sonrası ortaya çıkan en önemli sorun barınma meselesidir. Barınma, yer edinme, mekan
kurma insanların ortak bir yaşam oluşturma, bütüncül bir çevre ile özdeşleşmesini sağlar.
Barınma talebi insanın en temel ihtiyaçlarından biridir. Anayasa’nın ikinci maddesi sosyal
devlet anlayışına vurgu yapar ve yine anayasanın 57. Maddesi devletin konut ihtiyacını
karşılamak için tedbir almakla yükümlü olduğunu belirtir(URL-5). Afet durumlarında
barınma ihtiyacı ilk etapta geçici yerleşim mekanlarında çözülmekte daha sonra yeniden
yapılanma ve kalıcı mekanların üretilmesine başlanmaktadır. Van kentinde meydana gelen
depremlerin akabinde ilk etapta depremzedelerin barınma ihtiyacını karşılamak için acil
yardım barınakları olarak çadırlar kullanılmıştır. Bu doğrultuda Van kentinde ilk etapta yedi
çadır kent kurulmuş yaklaşık 11.250 kişi bu çadırlarda barınmıştır(URL-6). Kış mevsiminin
olumsuz koşulları, çadırların yazlık olması depremzedelerin sorunlarla yüzyüze kalmasına
sebep olmuştur. Depremzedeler uzun bir süre çadır kentlerde yaşamak zorunda kalmıştır.
Çadır kentlerin kış mevsiminde barınma için uygun olmadığının anlaşılması üzerine 35
konteyner kent kurulmuştur. Düşük konforlu ama çadırlara göre daha yaşanılabilir olan
konteynerlarda 88.489 kişi barınmıştır (URL-7). Konteyner kentlerin yetersizliği ve ağır kış
koşullar sebebiyle ilk etapta 400 bin kişi göç etmek zorunda kalmıştır. Ülke genelinde
belirlenen illerde (Antalya, Mersin vb.) kamu kurum misafirhaneleri, konuk evleri
depremzedelere açılarak barınma problemi geçici olarak çözülmeye çalışılmıştır. Kamu
tesislerinde barınma yaklaşık altı ay sürmüştür. Kış mevsiminin bitmesiyle birlikte
depremzedeler kendi yaşam alanlarına,depremin bıraktığı yıkıma geri dönmüşlerdir.
Depremin hemen akabinde Toplu Konut İdaresi Van merkez ve ilçelerinde yoğun bir
yapılaşmaya girişmiştir. Bu süreçte 20 binin üzerinde konutun inşasına başlanmış çok kısa bir
süre sonra depremzedelerin bir kısmı tamamlanan konutlara taşınmıştır. Ama büyük bir kısmı
geçici barınma birimlerinde uzun bir süre daha yaşamaya devam etmek zorunda
kalmıştır.Afet sonrası geçici konutlarda barınma ülkelerin gelişmişlik düzeyleri ile doğrudan
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ilgilidir. Türkiye’de yaşanan afetler sonrası geçiçi olarak tariflenen barınma birimlerinin
kalıcı bir hale dönüştükleri gözlemlenmektedir. Bunun en önemli sebeplerinden birinin kalıcı
konutların yapımının uzun sürmesi olduğu söylenebilir.
Çadır Kentler
Depremlerin akabinde ortaya çıkan barınma probleminin çözümü için ilk etapta acil yardım
barınağı kullanılmaktadır. Dünyada ve Türkiye’de acil yardım barınağı olarak çadırlara
başvurulmaktadır. Çadırlar gündelik aktivitelerin (yeme-içme, yatma, dinlenme vb.)
gerçekleştiği tek birimden oluşan ve basit bir strüktüre sahip acil barınma birimleridir.

Şekil 3: Van Depremleri Sonrası Çadır Kentlerden Görüntüler
Kaynak: https://m.bianet.org/bianet/toplum/134129-cadirlar-yangin-tehlikesine-acik
https://www.ilkehaber.com/haber/vanda-cadirlar-toplandi-21040.htm
https://www.sondakika.com/haber/haber-cadir-kentte-cok-guzel-hareketler-3152505/
Bu sebeple kurulan çadır kentlerde mutfak, banyo ve tuvalet gibi birimler ortak
kullanılmaktadır. Çadırlar her ne kadar deprem sonrası acil yardım barınağı olarak kullanılsa
da aslında tek seferlik kullanımaları, taşınmaları, depolanmaları sebebiyle maliyetli
barınaklara dönüşmektedirler. Deprem sonrası barınma probleminin çözümüne ilişkin bir
programının olmayışı ve/ya programın yanlış veya eksik uygulanması, çadırların plansız
dağıtılmasına ve istenmeyen görüntülerin ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Van
depremlerinin akabinde ilk etapta 13 çadır kent kurulmuş ve yaklaşık 25 bin depremzede bu
çadırlarda barınmıştır (Şekil 3). Ne yazık ki çadırların mevsim koşullarına uygunsuzluğu,
geniş ailelere uygun olmayışı, kim tarafından ne zaman nerede dağıtılacağı ve nereye
kurulacağı yönünde bir organizasyonun eksikliği sebebiyle önemli sorunlarla karşılaşılmıştır.
Konteyner Kentler
Afet sonrası kalıcı konutlar tamamlanıncaya kadar başvurulan bir diğer geçiçi barınma
yöntemi konteynerlardır. Afetzedeler yaşama, yatma, mutfak ve tuvalet birimlerinin
bulunduğu konteynerlarda geçici olarak barınmaktadır. Çadırlara oranla, kurulmaları,
taşınmaları depolanmaları daha sorunludur. Bu bağlamda afetler öncesinde geçici barınmaya
ilişkin detaylı organizasyonun yapılması oldukça önemlidir. 1999 Marmara depreminin
akabinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından geçici barınma konteynerları için tek tip
bir proje geliştirilmiştir. Yeme-içme ve yaşama birimlerinin yanı sıra mutfak, banyo ve
tuvalet birimlerinin olduğu konteynerlar 30 m2’dir (Savaşır, 2008).
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Şekil 4: Van Depremleri Sonrası Konteyner Kentlerden Görüntüler (Gülen, 2015)

Bu yapıların önemli sorunlarından biri daha önce örneklerine sık rastlanan geçici konuttan
kalıcı konuta dönüşme riskini taşımalarıdır. Bu sebeple kalıcı konutların ivedilikle
tamamlanması ve geçici barınma birimlerinin kaldırılması önem taşımaktadır. Marmara
depreminin akabinde geçici barınma için bazı tasarımcıların konteyner projeleri tasarladıkları
bilinmektedir (Şekil 5).Bu bağlamda Shigeru Ban’ın Kobe depremi için ürettiği ‘çantı ev’in
farklı bir versiyonu Türkiye’de üretilmiştir. Bu geçici ev uzun süreli kullanımları engellemek
amacıyla çok fazla konforlu değildir. Geri dönüşümlü malzemelerden üretilen ev 3x6 m
boyutlarındadır (Karaduman, 2002). Haydar Karabey tarafından tasarlanan geçici barınma
birimi ise kısa sürede kurulma, sökülme, depolanma, hızlı taşıma, esnek, ucuz vb. kavramlar
doğrultusunda tasarlanmıştır (Karabey, 1999).Bir diğer geçici barınma birimi ise İnsan
Yerleşimleri Derneği tarafından tasarlanan konteyner evlerdir. 23 m2’lik bir alana sahip bu
konutların içleri bölünmemiştir. Dolayısıyla tek bir mekan olarak olarak kullanıma olanak
vermektedir. Tek seferde monte edilebilen konteynerlar 16 ev birimi ve ortak kullanılabilen
çamaşırhane ve depodan oluşmaktadır (Karaduman, 2002). Ayrıca Marmara depreminde
evlerini kaybeden depremzedelerin kendi evlerini yapmalarına imkan tanıyan bir proje de
Turgut Cansever tarafından tasarlanmıştır(Şekil 6). Ahşap malzeme kullanılarak inşa edilecek
projeler 20 m2 olup, projede yapının inşa aşamaları detaylı olarak anlatılmış ve deprem
bölgesine ücretsiz olarak gönderilmiştir (Düzenli, 2016).

Şekil 5: Deprem Sonrası Geçici Barınma Birimleri (1. Shigeru Ban, 2. Haydar Karabey, 3.
İnsan Yerleşimleri Derneği) (Karaduman, 2002)
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Şekil 6: Sahibinin Özçabası İle Üretilecek Knout Birimi Önerisi (Turgut Cansever)
Kaynak: https://twitter.com/sehir_arch_dsgn/status/1033049451341012997
Van kentinde 2011 yılında yaşanan iki depremden sonra Van merkezinde ve ilçelerinde
kurulan konteyner kentlere binlerce kişi yerleştirilmiştir.Van merkezde 31, Erçiş ilçesinde 4
olmak üzere toplamda 35 konteyner kent kurulmuştur(Şekil 4). Konteynerlar 21 m2’lik bir
alanda iki oda, banyo, mutfak ve tuvalet birimlerinden oluşmaktadır. 175 bin depremzede bu
konteynerlarda barınmıştır (URL-8). Konteyner kentler asgari yaşam koşullarına sahip
yerlerdir. Van kentindeki konteynerların kurulduğu ilk dönem depremzedeler için
çamaşırhane, banyo, tuvaletler vb. bazı ortak alanlar oluşturulmuştur. Ama konteynerlerde
yaşayan insan sayısı azaldıkça bu ortak mekânlar kullanılmaz bir hale gelmiştir. Böylece
konteynerlardaki yaşam daha zor bir hal almıştır.Ortalama 21 m2’lik alana sahip
konteynerlarda 9-10 kişilik aileler yaşamaktadır. Bu durum beraberinde çok farklı problemler
getirmektedir. Çatı trapez saçtan üretilen konteynerlarde ısı, su yalıtımı problemi olduğu için
kış koşullarınauygun olmadıkları söylenebilir. Konteynerdan içeri girildiği anda ufak bir hol
ile karşılaşıkmakta, sol tarafta bir mutfak (ki bu mutfağın bir kısmı mutfak amaçlı
kullanılırken genelde bir kısmı da oda olarak kullanılmaktadır), sağ tarafta ise bir oda
mevcuttur. Giriş holünün önünde banyo yer almaktadır(Şekil 7).Normalde en fazla iki kişinin
yaşayabileceği bu konteynerlerde birden fazla kişinin uzun bir süre yaşamak zorunda kaldığı
bilinmektedir.

Şekil 7:Konteyner Plan, Görünüş ve Fotoğrafları
Kamu Tesislerinde Barınma
Afetzedelerin acil barınma ihtiyaçlarının karşılandığı bir alternatif de kamu
tesisleri/misafirhaneleridir. Depremzedeler kalıcı konutlar inşa edilene kadar afetten
etkilenmemiş bölgelerde kamu tesislerinde geçici olarak barınabilmektedir. Van
depremlerinin akabinde çadır ve konteyner kentlerin yetersiz olması ve olumsuz kış koşulları
sebebiyle 35 bin depremzede Van Valiliği’nde oluşturulan bürolar vasıtasıyla farklı illere
nakledilerek kamu tesislerine/misafirhanelerine yerleştirilmiştir(URL-9).Kış mevsiminin
bitmesiyle birlikte depremzedeler geri dönmüşlerdir.
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TOKİ Konutları
Türkiye’de afet sonrası barınma sorunlarının çözümünde başvurulan yollardan birisi de kalıcı
konutlardır. Fakat afet sonrası yeniden yapılaşma süresinin uzadığı ve afetzedelerin geçici
konutlarda çok uzun süre yaşamak zorunda kaldıkları bilinmektedir. Afet sonrası kalıcı konut
üretimi afetzedelerin sürekli barınmalarını sağlamak amacıyla yapılmaktadır. Bu sebeple
konunun sadece fiziksel bir inşa meselesi olmanın ötesinde sosyal, kültürel, ekonomik vb.
yönlerinin de olduğu unutulmamalıdır. Kalıcı konutların planlama aşamasında kullanıcılarla
yapılacak görüşmeler, bölgenin sosyo-kültürel yapısı, konutların inşa edileceği yerleşim
bölgesinin seçimi ve planlaması oldukça önemli olmaktadır. Van depremleri sonrası Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nin ortak yürüttükleri çalışmalar
neticesinde depremden bir ay sonra konutların inşasına başlanmıştır. Olumsuz kış koşullarına
rağmen kalıcı konut yapımı devam etmiş ve 10 aylık bir süreçte yaklaşık 15 bin konut
tamamlanabilmiştir (Gülen, 2019). Daha sonraki dönemlerde afet konutlarının yapımına
devam edilerek 25 bin konut inşa edilmiş ve depremlerde evleri ağır hasar gören ya da yıkılan
depremzedelere aylık sabit ödeme ile satılmıştır (Şekil 8).

Şekil 8: Van TOKİ Konutlarından Örnekler (Gülen, 2018)
TOKİ afet konutları, çok hızlı üretilmeleri, tip konut olmaları vb. sebeplerden dolayı her ne
kadar ilk etapta afetzedelerin barınma sorununa bir çözüm sunmuşsa da daha sonraki
dönemlerde önemli sorunları da beraberinde getirmiştir. Konutların tasarlama ve inşa
süreçlerinde bölgenin sosyal, kültürel, ekonomik verilerinin ve kullanıcılarının dikkate
alınmaması kullanım aşamasında sorunlara neden olmuştur. Sözgelimi Van kentinde
çoğunlukla 8-9 kişinin birlikte yaşadığı geniş aileler mevcutken inşa edilen konutların 3-4
kişilik bir aileye uygun tasarlandığı görülmektedir. Konut alanlarının kent merkezine uzaklığı
merkezde çalışanlar için ek bir gidere sebep olmaktadır. Konutlar sadece depremlerde evleri
ağır hasar gören ya da yıkılan depremzedeler için yapılmıştır. Dolayısıyla depremde kiracı
olanlar herhangi bir hakka sahip değildi. Bu sebeple kalıcı konutlar tamamlanıp
depremzedeler taşınmaya başladıktan çok uzun bir süre sonra bile çoğu depremzede
konteynerlarda barınmaya devam etmek zorunda kalmıştır. Afet konutları hak sahiplerine
aylık belirli bir ödeme karşılığında satılmış, afetzedeler 20 yıl borçlandırılmıştır. Konut
taksidi, apartman giderleri, ulaşım maliyeti bir müddet sonra ödenemeyecek noktaya gelmiş
ve bir çok afetzede konutları terk ederek şehir merkezinde kiracı olarak yaşamaya başlamıştır.
SONUÇ VE ÖNERİLER
İnsanın en temel gereksinimlerinden birisi olan barınma ve yapılı çevre bir taraftan bireylerin
mahremiyetini diğer taraftan da toplumun ortak değerlerini yansıtır. Bu sebeple yapılı çevreye
zarar veren afetler hem fiziksel bir yıkıma hem de toplumsal bir travmaya sebep olmaktadır.
Afet sonrası ortaya çıkan en önemli sorunlardan birisi barınmadır. Bu sebeple sorunun en kısa
sürede çözülmesi için geçici (çadır, konteyner vb.) ve kalıcı (konut) barınma çözümleri
üretilmektedir. Ancak özellikle geçici barınma önerilerinin hem maliyet hem de konfor
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açısından çok uygun olmadığı görülmektedir. Türkiye’de yapı kalitesinin düşüklüğü sebebiyle
yapılı çevre büyük bir yıkıma uğramaktadır. Afet öncesi organizasyonun eksikliği, geçici
barınma birimlerinin yetersizliği ve kalıcı barınma birimlerinin inşa sürecinin uzaması da
deprem sonrası barınma problemini daha da zorlaştırmaktadır. 2011 yılında Van kentinde
yaşanan depremlerin akabinde de karşılaşılan en büyük problemlerden birisi barınmadır.
Sorunun çözümü için ilk etapta geçici barınma birimleri kurulmuş daha sonra kalıcı konutlar
inşa edilmiştir. Kent merkezinde ve Erciş ilçesinde çadır ve konteyner kentler kurulmuş ama
kış mevsiminin ağır koşulları sebebiyle geçici barınma birimleri yetersiz kalmış bu sebeple
binlerce insan farklı illere tahliye edilerek kamu tesislerinde 6 ay süreyle misafir edilmiştir.
Afetler insan yaşamını, yerleşim alanlarını, yapılı çevreleri, insan ilişkilerini olumsuz yönde
etkileyen olgulardır. Afetzedeler, geçici ve kalıcı barınma birimlerinde afet öncesi
yaşamlarının ve yaşam alanlarının izlerini ararlar. Bu sebeple afet sonrası geçici ve kalıcı
barınma ünitelerinin oluşturulmasında afetzedelerin sosyo-kültürel yapılarının ekonomik
koşullarının dikkate alınması önemlidir. Bunun için afet öncesi hazırlıkların yapılması, afet
esnasında ve sonrasında yapılacak tüm müdahalelerin organize edilmesi gerekmektedir. Afet
durumlarında ortaya çıkan en önemli problem olan barınma sorunun çözümü için yeterli
sayıda ve nitelikte geçici barınma biriminin (çadır, konteyner vb.) ve gerektiği durumlarda
afetzedelerin kullanımına açılabilecek kamu binalarının bulunması hayati önem taşımaktadır.
Afet sonrası geçici ve kalıcı barınma birimlerinin üretim standartlarının belirlenmesi,
konumlanacağı alanın seçimine, planlamasına, yönetilmesine ilişkin programların yapılması
önemlidir. Özellikle kalıcı konutların üretilmesinde coğrafi, topografik, iklimsel koşulların
dikkate alınması, bölgenin sosyo-demografik yapısı, kültürel özellikleri, afet deneyimleri,
mekânsal kullanım alışkanlıklarıyla ilgili veriler ışığında mimarların, şehir plancılarının,
sosyologların, kullanıcıların vb. aktörlerin katılımının sağlanması oldukça önemlidir.
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GASTRONOMİ ARAŞTIRMALARININ BİBLİYOMETRİK ANALİZİ
Muzaffer ÇAKMAK
Arş. Gör., İstanbul Gelişim Üniversitesi
Orcid id: 0000-0001-7584-4644

ÖZET
Gastronomiye olan ilgi son yıllarda giderek artmaktadır. Araştırmacılar tarafından yapılan
çalışmalar da bu doğrultuda ilerlemektedir. Bu nedenle bibliyometrik analizler mevcut durumu
tespit etmek, odaklanılan konuları belirlemek, araştırmanın yöntemini, evrenini, ölçüm türünün,
istatistiki analizlerin kullanımı yönünde önemli sonuçlar ortaya koymaktadır. Bu çalışmada,
Ulusal Tez Merkezinde yayınlanan doktora tezleri (veri tabanı üzerinde yayınlanmasına izin
verilen) incelenmiştir. Anahtar kelime olarak “gastronomi” seçilmiştir. Araştırmada süreç
olarak 2014-2021 yıllarında yayınlanan doktora tez çalışmaları incelenmiştir. Bu tarihlerin
seçilmesindeki temel sebep ise bu alandaki ilk doktora tezinin 2014 yılında tamamlanmış
olmasıdır. Yayınlanan 36 doktora tezi hazırlandığı yıl, üniversite, anabilim dalı, çalışma
konusu, anahtar kelime, yöntemi, kullanılan analizler, kaynak sayısı ve yılları gibi değişkenler
ele alınarak bibliyografik açıdan incelenmiştir.
Anahtar Kelime: Bibliyometrik, Gastronomi, Doktora tezler

BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF GASTRONOMY RESEARCHES
ABSTRACT
Interest in gastronomy has been increasing in recent years. Studies carried out by researchers
are also progressing in this direction. For this reason, bibliometric analyzes reveal important
results in terms of determining the current situation, determining the focus areas, the method of
the research, the universe, the type of measurement, and the use of statistical analysis. In this
study, doctoral theses published in the National Thesis Center (allowed to be published on the
database) were examined. “Gastronomy” was chosen as the keyword. In the research, doctoral
thesis published in 2014-2021 were examined as a process. The main reason for choosing these
dates is that the first doctoral thesis in this field was completed in 2014. The 36 published
dissertations were bibliographically examined by considering variables such as the year they
were prepared, university, department, study subject, keywords, method, analyzes used, number
of sources and years.
Keywords: Bibliometrics, Gastronomy, PhD theses
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Giriş
Bibliyometri kavramı yayınlanmış veya paylaşılmış bilimsel dergi, kitap, makale gibi
çalışmaların matematiksel ve istatistiksel yöntemlerle incelenmesidir (Pritchard, 1969).
Bibliyometrik analiz ise belgelerin ya da yayınların yazar sayısı, yayınlandığı dergi, konu, yayın
bilgisi gibi özelliklerin niceliksel olarak analiz edilmesidir (Yalçın, 2010). Bibliyometrik
araştırmalarda, yayınların yıllar itibariyle belirli özellikleri analiz edilerek çeşitli bulgular elde
edilmektedir. Kısaca, belgelerle ilgili süreçlerin ölçümü bibliyometrinin alanına girmektedir
(Cevizkaya ve diğ., 2014: 102). Gerek alan yazını oluşturan birincil faktörler olan kitap, makale
ve bildiri, tez, başvuru kaynağı, istatistik ve araştırmalar gerekse ikincil faktörler (kongre gibi
akademik süreli yayınlar, akademik turizm programları) bakımından Türkiye, dünya genelinde
önemli bir yere sahip olmaya başlamıştır (Kozak, 2000: 50). Şekil 1’de Türkiye’deki akademik
dergilerde yer alan bibliyometrik araştırmalarının 1979-2018 tarihleri arasında beşer yıllık
periyotlarla nasıl bir gelişim gösterdiğine yönelik grafik bilgilerine yer verilmiştir (Boyraz ve
Sandıkçı, 2018).

Şekil 1: Akademik Dergilerde Bibliyometrik Çalışmaların Dağılımı (Boyraz ve Sandıkçı, 2018)
Gastronomi yönelik yapılmış birçok çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmalarda dergiler (Sökmen
ve Özkanlı, 2018), çeviri kitaplar (Altaş, 2017), yüksek lisans tezleri (Şahin vd., 2018;
Sünnetçioğlu vd., 2017), makaleler (Ercan, 2020; Çuhadar ve Morçin, 2020; Aktaş Alan ve
Şen, 2020; Ceylan ve Sarıışık, 2018; Boyraz ve Sandıkçı, 2018), bildiri (Özdemir ve Kasap,
2021; Gövçe vd., 2017) ve diğer çalışmalardan oluşmaktadır. Doktora tezlerine yönelik bir
araştırmanın yapılmamış olması çalışmanın önemi ortaya koymaktadır.
Toplumun birçok farklı kimliğinin bir araya geldiği ve ulusal duyguların en çok hissedildiği
mutfaklar günümüzde, yaşam tarzlarının, dini inançların, alışkanlıkların, gelenek ve
göreneklerin bir yansımasıdır (Sormaz vd., 2016). Gastronomi; mutfak kültürü içerisinde yer
alan yiyecek içeceklerin, sofra düzenlerini, lezzetlerini, yapılışlarını, görselliklerini ve bunlar
arasındaki ilişkiyi irdeleyen, lezzetli yemek ve hoş içecekleri araştıran ve bu aktiviteye
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katılanlarca sanatsal bir faaliyet olarak adlandırılan bir disiplin şeklinde tanımlanmaktadır
(Şengül ve Türkay, 2016).
Gastronomi, sadece yiyecek içeceklerin hazırlanması, üretilmesi ve tüketilmesine ilişkin bir
süreç olarak değerlendirilmemekte, bununla beraber ideolojik, kültürel, ekonomik, politik ve
sosyal yapı içinde de yer almaktadır. Geniş anlamı ile gastronomi, insan gıdasını ilgilendiren
her konuda sağlanmış kapsamlı bilgi birikimi şeklinde tanımlanabilir (Saatcı, 2016).
Gastronomi genellikle kimya, edebiyat, jeoloji, biyoloji, tarih, el sanatları, antropoloji, müzik,
felsefe, psikoloji ve sosyoloji ile ilgili değerlendirmeleri kapsamaktadır. Bu nedenle gastronomi
disiplinlerarası bir faaliyet olarak görülmektedir (Özşeker, 2016). Gastronomi ve sosyal
bilimler; sosyoloji, psikoloji, antropoloji, tarih, arkeoloji, ekonomi, din, turizm ve edebiyat gibi
alanlarla karşılıklı ilişki içerisindedir. Gastronom ve fen bilimleri ise kimya, fizik, biyoloji, tıp
ve gastronomi ile ilişki içerisindedir.
Gastronomiyi seyahat deneyiminin ayrılmaz bir parçası olarak değerlendiren SanchezCanizares ve LopezGuzman (2012), gastronominin destinasyondaki turizm hareketlerini
canlandırdığını ve ideal bir turistik ürün olduğunu ifade etmekle birlikte, zayıf gastronomi
kimliğinin destinasyon başarısı açısından bir dezavantaj olduğunu vurgulamaktadır. Ayrıca,
yiyeceklerin destinasyonun çekiciliğini ve başarısını arttırdığı vurgulanmakta, turistlerin
yiyecek ile ilgili deneyimlerinin bir turizm destinasyonuna katılımına ve destinasyon ile ilgili
memnuniyetine olumlu katkı yaptığı ifade edilmektedir (Fox, 2007; Lin vd., 2011).
Bu çalışmada ilk olarak gastronomi kavramının açıklanması ve diğer bilim dalları ile ilişkisi
incelenmiştir. Geçmiş yıllarda alana yönelik yapılmış bibliyometrik çalışmalar yapılmış olsa da
doktora tezlerine yönelik bir çalışmaya denk gelinmemiştir. Bu nedenle bu çalışma
tasarlanmıştır. Dolayısıyla bu çalışmada elde edilecek bulgular, “gastronomi” konusunda
yayınlanan doktora tezlerinin genel görüntüsünü sayısal verilerle ortaya koyması ve alandaki
boşluğu doldurması açısından önemli görülmektedir.
YÖNTEM
Çalışmada, 2014-2021 yılları arasında “gastronomi” ile ilgili Ulusal Tez Merkezinde
yayınlanan doktora tezleri belirli parametreler çerçevesinde incelenmiştir. Bu kapsamda
15.11.2021 itibariyle Ulusal Tez Merkezinde yayınlanan 36 doktora tezi çalışma kapsamında
değerlendirmeye uygun görülmüştür. Bibliyografi temelli bir araştırma disiplinlerin etkisini
göstermesi bakımından önem taşıdığı düşünülmektedir. Bu nedenle yayınlanan 36 doktora tezi
hazırlandığı yıl, üniversite, anabilim dalı, çalışma konusu, anahtar kelime, yöntemi, kullanılan
analizler, kaynak sayısı ve yılları gibi değişkenler ele alınarak bibliyografik açıdan
incelenmiştir. Çalışmada cevaplanmak istenen sorular aşağıdaki gibidir.
1. Doktora tezlerinin yayınlandığı yıllara göre dağılımı nedir?
2. Doktora tezlerinin yayınlandığı üniversitelere ve anabilim dallarına göre dağılımı nedir?
3. Doktora tezleri hangi danışman unvanıyla tamamlanmıştır?
4. Doktora tezlerinin özet kısımlarındaki anahtar kelimelerin dağılımları ve kullanılan anahtar
kelimesi sayısı nedir?
5. Doktora tezlerinin sayfa sayısına göre dağılımı nedir?
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BULGULAR
Araştırma bulguları kapsamında ilk olarak Ulusal Tez Merkezi içerisinde gastronomi anahtar
kelimesi ile ilgili 36 tezin yıllara göre dağılımı Tablo 1’de gösterilmektedir. En fazla çalışmanın
2020 yılında yapıldığı ve ilk çalışmanın 2014 yılında yapıldığı görülmektedir.
Tablo 1: Doktora Tezlerinin yıllara göre dağılımı
Yayınlandığı Tez
Yıl
sayısı
2021
8
2020
9
2019
5
2018
3
2017
4
2016
6
2014
1
Tablo 2’de tezlerin üniversitelere ve anabilim dallarına göre dağılımları gösterilmektedir.
Günümüzde bazı üniversitelerin ismi değişmiş veya iki farklı üniversiteye ayrılmıştır. Bu
durum ayrıyeten belirtilmemiştir. Konu ile ilgili en fazla çalışmanın Gazi Üniversitesi
tarafından ele alındığı görülmektedir. Mersin, Akdeniz, Eskişehir Osmangazi, Anadolu, Aydın
Adnan Menderes Üniversitelerinin aynı sayıdadır. Tezlerin büyük çoğunluğu turizm
işletmeciliği anabilim dalında yazıldığı belirlenmiştir.
Tablo 2: Tezlerin Üniversitelere ve Anabilim Dallarına Göre Dağılımları
Üniversite Adı

Tez
sayısı

Anabilim dalı

Gazi Üniversitesi

6

Mersin Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
Yaşar Üniversitesi
Balıkesir Üniversitesi
Sakarya Uygulamalı Bilimler
Üniversitesi

3
3
3
3
3
3
2
2
1
1

Turizm İşletmeciliği (3), Gastronomi ve
Mutfak Sanatları (2), Aile Ekonomisi ve
Beslenme Eğitimi (1)
Turizm İşletmeciliği (2)
Turizm İşletmeciliği
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Turizm İşletmeciliği
Turizm İşletmeciliği
Turizm İşletmeciliği
Turizm İşletmeciliği
Turizm İşletmeciliği
İşletme
Turizm İşletmeciliği

1

Turizm İşletmeciliği

www.artuklukongresi.org

687

Mardin, TURKEY

7th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

Marmara Üniversitesi
1
İşletme
Dokuz Eylül Üniversitesi
1
Turizm İşletmeciliği
Hasan Kalyoncu Üniversitesi
1
İşletme
Haliç Üniversitesi
1
İşletme
Sakarya Üniversitesi
1
Turizm İşletmeciliği
Tablo 3’te gösterildiği üzere yıllar itibariyle yayınlanan tez başlıkları yer almaktadır. Çalışma
başlıkları incelendiğinde gastronomi, gastronomik deneyim ve imajı geliştirmenin yanı sıra
turistler üzerinde yapılan çalışmalara odaklanıldığı görülmektedir. Çalışmaların çoğunluğunun
yerel ve bölgesel araştırmalardan oluşturulduğu, az bir kısmında ise Türkiye genelinde yapılan
çalışmalardan oluşmaktadır.
Tablo 3: Yıllar İtibariyle Tez Başlıkları (2014-2021)
Yayın
Tarihi
2014
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2017
2017
2017
2017
2018
2018
2018
2019
2019
2019
2019
2019
2020

Tez Adı
Osmanlı saray mutfağı'nın gastronomi turizmi çerçevesinde incelenmesi
Turizmde gastronominin ürün çeşitlendirme stratejisi olarak kullanımı: Hatay
örneği
Türkiye'nin gastronomi imajı, ziyaretçilerin bilgi kaynakları ve harcamaları
Gastronomi turizminde içecek menülerinin planlanması ve geliştirilmesinde
marka imajı ilişkisinin analizi: İstanbul örneği
Gastronomi turizminde stratejik gelişme: 'Doğu Akdeniz Bölgesi perspektifi
Türkiye'ye gelen ziyaretçilerin gastronomik akımlara yönelik gıda tüketim
eğilimlerinin değerlendirilmesi
Yerel gastronomik ürünlerin turizmde kullanılmasını etkileyen faktörler
Potansiyel ve efektif ziyaretçilerin gastronomi davranışları: Aydın ili mutfak
kültürü örneği
Gastronomi ve mutfak sanatları lisans programlarından sektör, öğrenci ve
öğretim elemanı beklentilerinin değerlendirilmesi
Sürdürülebilir gastronomi kapsamında yeşil restoranların hizmet kalitesi algısının
GRSERV ile ölçümü: İstanbul örneği
Coğrafi işaretli gastronomik ürünlerin bölge halkı tarafından algılanması üzerine
analitik bir araştırma: Kars Kaşarı örneği
İzmir'de gastronomi turizminin geliştirilmesine yönelik sistemsel bir yaklaşım
Akademik bir disiplin olarak gastronominin konumu: Temellendirilmiş bir kuram
çalışması
Gastronomi deneyimi, gastronomi motivasyonu, destinasyon tatmini ve
destinasyon marka denkliği ilişkisi: Gaziantep örneği
Gastronomi turizminin alternatif turizm ürünü olarak değerlendirilmesi: Mardin
ilinde bulunan işletmelere yönelik bir uygulama
Gastronomi turizminin destinasyon imajı ve destinasyon seçimine etkisi: Çeşme
örneği
Moleküler gastronomide menülerin müşteri değerine yönelik pazarlanması
Elektronik ağızdan ağıza iletişim, destinasyona yönelik tutum, destinasyon ve
gastronomi imajının turistlerin ziyaret niyetine etkisi: Türkiye örneği
Destinasyon markası oluşumunda gastronomik kimlik ve imaj: Konya örneği
Gastro turistlerin deneyim bileşenleri: Gastronomi turları kapsamında bir
araştırma
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Eskişehir'e gelen turistlerin yöresel gastronomi tercih ve deneyimlerinin gelecek
niyetine etkisi
Bir destinasyonun gastronomi turizmine uygunluğunun belirlenmesi üzerine
2020
keşifsel bir araştırma
2020
Yenilebilir sanat: Gastronomide yemeğin sanatsal boyutunun incelenmesi
Yerel gastronomik ürün tercihinde etkili olan faktörlerin planlı davranış teorisine
2020
göre incelenmesi
Turistlerin destinasyon tercih etme nedenleri ile gastronomik tüketim eğilimleri
2020
ilişkisi ve davranışsal niyetleri üzerindeki etkisi (İstanbul örneği)
Kurgulama düzeyi teorisi perspektifinden yerel gıda tüketim motivasyon
2020
unsurlarının gastronomi amaçlı seyahat niyetine etkisinin incelenmesi
Gastronomik deneyimsel değer, destinasyon imajı ve davranışsal niyet ilişkisi:
2020
UNESCO gastronomi şehirlerinde bir araştırma
Gastronomi deneyiminin davranışsal niyete etkisinde gastronomik duyguların
2020
rolü: Alaçatı Ot Festivali'ne katılanlar üzerinde bir araştırma
Doğu Anadolu TRB2 kalkınma bölgesinin gastronomi turizminin
2021
değerlendirilmesi
Gastronomi şehirlerinin algılanan mutfak imajı ile davranışsal niyet arasındaki
2021
ilişki
Beklentilerin onaylanması teorisi kapsamında tatildeyken dışarıda yeme içme
2021
deneyiminin tekrar ziyaret niyetine etkisi: Gastronomi şehirleri örneği
Artvin ilinin gastronomi değerleri; yiyecek içecek hizmeti sunan işletmeler ve
2021
satın alan turistler üzerine bir inceleme
Gastronomi eğitim mutfaklarının temel mutfak uygulamaları kapsamında
2021
planlanması
Gastronomik deneyimin yiyecek tüketim duygularına ve deneyimsel değere
2021
etkisi: Kültürün (belirsizlikten kaçınma) düzenleyici rolü
2021
Gastronomi sektöründe sosyal girişimcilik: Bütünsel bir yaklaşım
Gastronomik deneyim, yiyecek imajı ve otantizmin turistlerin yerel yiyecek
2021
tüketim niyetine etkisi: Yiyecek korkusunun düzenleyici rolü
Tablo 4’te görüldüğü üzere en fazla kullanılan anahtar kelime gastronomidir. Ardından;
gastronomi turizmi, turizm, davranış niyeti, destinasyon imajı, moleküler mutfak, gastronomi
ve gastronomik deneyim gelmektedir. Tablo 4’te tek kullanıma sahip anahtar kelimeler diğer
grubunda gösterilmektedir. Diğer grubunda yer alan anahtar kelimeler ise; akademik disiplin,
Alaçatı ot festivali, Alanya, algılanan davranışsal kontrol, algılanan otantizim. Artvin, aşçılık,
Aydın, beklentilerin onaylanmış teorisi, bilgi kaynakları, coğrafi işaretler, çeşitlendirme,
davranışa yönelik tutum, deneyimsel değer, destinasyon, destinasyon marka denkliği,
destinasyon pazarlaması, destinasyon seçimi, destinasyona yönelik tutum, donanım ve tasarım,
eAAI, eğitim mutfakları, füzyon mutfak ve yerel mutfak, gastro turist, gastronomi alanı,
gastronomi amaçlı seyahat niyeti, gastronomi davranışı, gastronomi endüstrisi, gastronomi
motivasyonu, gastronomi şehirleri, gastronomi turizm kriterleri, gastronomi turizmi arz
kaynakları, gastronomi turu, gastronomik akımlar, gastronomik deneyimsel değer, gastronomik
duygular, gastronomik imaj, gastronomik kimlik, gastronomik tüketim eğilimi, gastronomi
turizmi, Gaziantep, gelecek niyeti, gıda tüketimi, GRSERV, Hatay, hizmet kalitesi, içecek
menüsü, imaj, İzmir, Konya mutfağı, kurgulama düzeyi teorisi, Mardin, marka, marka imajı,
markalaşma, memnuniyet, menü planlama ve geliştirme, moleküler gastronomi, mutfak
2020
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eğitimi, mutfak imajı, mutfak planlama, mutfak sanatçıları, müşteri değeri, Nbn mutfak, nitel
araştırma, Osmanlı saray mutfağı, otantizm, önem-performans analizi, özel ilgi turizmi, öznel
norm, paydaş analizi, planlı davranış teorisi, sanatsal yaratıcılık, S-O-R teorisi, sosyal
gastronomi, sosyal girişimcilik, strateji, sürdürülebilir gastronomi, tekrar ziyaret niyeti,
temellendirilmiş kuram, tercih nedenleri, TRB2 kalkınma bölgesi, Tüme varımsal içerik analizi,
Türk mutfağı, Türkiye, Unesco gastronomi şehirleri, ürün, yapısal model, yaratıcılık, yemek
deneyimi, yenilik arama eğilimi, yerel gastronomik ürün tercihinde etkili olan faktörler ve yerel
gastronomik ürünler, yerel gıda tüketim motivasyon unsurları, yerel tüketim niyeti, yerel
yemek, yeşil restoranlar, yiyecek içecek işletmesi, yiyecek içecek pazarlaması, yiyecek imajı,
yiyecek korkusu, yiyecek turizmi, yiyecek tüketim duyguları, yiyecek ve içecek harcamaları,
yiyecek ve içecek turizmi, yiyecek ve mutfak, yorumlayıcı yapısal modelleme, yöresel
gastronomi ve ziyaret niyetinden oluşmaktadır.
Tablo 4: Tezlerin özet kısımlarında yer alan anahtar kelimeleri
Anahtar Kelimeler

Kullanım
Sayısı
16
11
5
4
3
3

Gastronomi
Gastronomi turizmi
Turizm
Davranış Niyeti
Destinasyon İmajı
Gastronomi Deneyimi
Gastronomik
3
Deneyim
Moleküler Mutfak
2
Mutfak Sanatları
2
Restoran
2
Turist
2
Mutfak
2
Kültür
2
İstanbul
2
Diğer
112
Tablo 5’te tezlerin özet kısımlarda yer alan anahtar kelime sayıları gösterilmektedir. Özet
metinlerde en fazla kullanılan anahtar kelime sayısı 5’tir. Ardından sırasıyla 4, 6, 3 ve 1 anahtar
kelimeli çalışmalar gelmektedir.
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Tablo 5: Tezlerin özet metinlerinde yer alan anahtar kelime sayıları
Kullanılan
Tez Sayısı
2
11
17
5
1

Anahtar
Kelime Sayısı
3
4
5
6
7

Tablo 6’da gösterildiği üzere verilerin elde edilmesinde nicel, nitel ve karma yöntemler
kullanılmıştır. Verilerin elde edilmesinde en fazla kullanılan nicel yöntemdir (anket formu).
Nitel yöntemlerde ise yarı yapılandırılmış ve yapılandırılmamış mülakatlardan oluşmaktadır.
Tablo 6: Verilerin Elde Edilmesinde Kullanılan Yöntem
Araştırma
Sayısı
25
8
3

Araştırma Yöntemi
Nicel Yöntemler
Nitel Yöntemler
Karma

Tablo 7’de tezlerin toplam sayfaları gösterilmektedir. Sayfa sayıları incelenirken giriş, literatür,
yöntem, bulgular, sonuç/tartışma, kaynakça ve ekler sayfaları dikkate alınmıştır. Tezlerin
kapak, yemin metni, onay sayfaları, önsöz, özet, içindekiler, kısaltma, şekil, tablo, fotoğraf,
ekler listelerinin sayfaları dikkate alınmamıştır. Bu şartlar altında yayınlanan tezlerin en fazla
101-150 sayfa aralığında olduğu görülmektedir. Ardından sırasıyla 151-200, 201-250, 251-300,
351-400 ve 301-350 sayfa aralığında sıralanmaktadır.
Tablo 7: Tezlerin Toplam Sayfaları
Sayfa Sayıları
101-150 arası
151-200 arası
201-250 arası
251-300 arası
301-350 arası
351-400 arası

Tez Sayıları
11
9
8
4
1
3

Tablo 8’de tez danışmanların unvanları ye almaktadır. Ayrıca bir doktora tezinin iki adet
danışmanı (Prof. Dr. ve Dr. Öğr. Üyesi) bulunmaktadır. Tez danışmanlarının çoğunun Prof. Dr.
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unvanına sahip oldukları görülmektedir. Doç. Dr. unvanına sahip 12 danışman olduğu tespit
edilmiştir. Altı tezin danışmanının Dr. Öğr. Üyesi oldukları görülmektedir.
Tablo 8: Tez Yazarlarının Danışmanlarının Unvan Dağılımları
Danışman unvanı
Prof. Dr.
Doç. Dr.
Dr. Öğr. Üyesi

Sayısı
19
12
6

SONUÇ
Bibliyometrik incelemeler, bilimsel anlamda bir bilim dalında ya da bir çalışma alanında ortaya
çıkartılan eserlerin değerlendirildiği, tasnif edildiği ve gerçekçi analizlerle durum tespitinin
sağlandığı detayları anlamaya yönelik çalışmalardır. Özellikle son yıllarda sosyal bilimler ile
ilgili çalışmalarda sıklıkla tercih edilemeye başlanan bibliyometri çalışmalarının sayısının
önümüzdeki yıllarda da artmaktadır (Şahin vd. 2018). Bu çalışmada Ulusal Tez Merkezinde
yayınlanmış doktora tezleri analize tabi tutulmuştur.
Gastronomi kelimesini başlıkta yer alan 36 doktora tez çalışması bulunmaktadır. Yapılan ilk
çalışmanın 2014 yılında yayınlandığı görülmektedir. Yayınlanan tezlerin çoğunluğunun Turizm
İşletmeciliği ABD da yapılmıştır. Dört tez çalışmasının ise işletme ABD da, üç tez çalışmasının
ise Gastronomi ve Mutfak Sanatları ABD da tamamlanmıştır. Yayınlanan tezlerin
çoğunluğunun 2019 yılından sonra yapıldığı tespit edilmiştir. Bu duruma gastronomi ve
gastronomi turizme olan ilgilin artmasından dolayı kaynaklandığı düşünülmektedir. Ayrıca
sosyal bilimlerin disiplinler arası çalışmaları ve turizmle olan ilişkisi de sayılabilir.
Yapılan çalışmalar genellikle belirli bir yörenin imajını, turizm potansiyelini, turist niyet,
deneyim ve davranışını veya bölge imajına yönelik olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Alandaki
çalışmaların diğer alanlarla kıyasla sayıca az olmasının nedeni olarak lisansüstü düzeyde geç
faaliyete geçilmesi söylenebilir.
Yayınlanan tezlerin sayfa sayıları incelendiğinde çoğunluğunun 250 sayfadan az olduğu
sonucuna ulaşılmıştır. Bu tezleri yarısına yakını 101-150 sayfa arasından hazırlanmıştır. Tez
yazarların danışmanların unvanları incelendiğinde yarısından fazlasının Prof. Dr. unvanına
sahiptir. Bu tezlerden bir tanesi iki danışman tarafından yürütülmüştür. 25 çalışmada nitel
yöntemler (anket), 8 çalışmadan nitel yöntemler (mülakat) ve 3 çalışmadan karma yöntemler
kullanılmıştır.
Konu ile ilgili çalışma gerçekleştirecek araştırmaların bundan sonraki süreçte yüksek lisans
düzeyinde de yapılan çalışmalarla kıyaslama ve değerlendirmeleri yapmaları konuya derinlik
kazandıracak ve zenginlik kazandıracaktır. Ayrıca araştırmacıların yapacakları çalışmalarda
onlara referans kaynak sağlayarak çalışmalarını bu perspektifte değerlendirmelerine katkı
sağlayacaktır.
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ÖZET
Bu derlemenin amacı diyabet hastalarında tedaviye uyumu etkileyen faktörlerin literatür
doğrultusunda tartışılmasıdır. Diyabet hastalığı kendini kanda glikoz seviyesinin artmasıyla
gösteren bir hastalık türüdür. İnsülin salınımında ya da salınan insülinin kullanımında aksaklık
sonucu kendini göstermektedir. Diyabet tedavisi diyet, egzersiz, ilaç tedavisi gibi kompleks bir
yöntemle yürütülmektedir. Diyabet aynı zamanda komplikasyon gelişmesi ya da beraberinde
başka hastalık barındırması nedeniyle önemli bir hastalıktır.
Bu nedenle tedaviye
uyumsuzluklar tedaviden olumlu cevap alınmasını engellemekte sağlık çıktılarını negatif yönde
etkilemektedir. Tedavinin süresinin uzaması, beraberinde başka hastalık ve komplikasyonlara
da neden olması sebebiyle devlete maddi olarak da yük olmaktadır. Bu yüzden tedaviye
uyumun arttırılması önem arz etmektedir. Diyabet hastalarının tedaviye uyumunun
arttırılmasında diyabet eğitiminin verilmesi ve verilen eğitime hastanın yeterli özeni gösterip
göstermediğinin takip edilmesi aşamasında da hemşirelerin önemi çok büyüktür. Bu çalışmayla
tedaviye uyumu hangi faktörlerin ne yönde etkilediğini incelemek, literatürde bulunan eksikleri
ortaya çıkarmak amacıyla derleme makale olarak planlanmıştır. Diyabet hastalarında tedaviye
uyumu etkileyen faktörler; sağlık sistemi ve sağlık personeli ile ilgili faktörler, sosyal ve
ekonomik faktörler, tedavi ile ilgili faktörler, hastalık ile ilgili faktörler, hasta ile ilgili faktörler
olmak üzere 5 başlık altında toplanmıştır. Tedaviye uyumu etkileyen faktörler arasında tedaviye
ulaşım, hasta hekim arasındaki ilişki, sağlık okuryazarlığı düzeyi, fiziksel engeller, unutkanlık
sayılabilir. Yapılan literatür çalışmasında konu ile ilgili çalışmaların daha çok yurt dışında
yapıldığı ülkemizde konu ile ilgili çalışmaların eksik ve yetersiz olduğu saptanmıştır.
Ülkemizde de konuya yeterli önemin verilmesi adına yeni çalışmaların planlanıp literatüre katkı
sağlaması gerekmektedir.
Anahtar kelimeler: Diyabet. Tedaviye uyum. Sağlık çıktıları. Tedaviye uyumsuzluk.

ABSTRACT
The aim of this review is to discuss the factors affecting adherence to treatment in diabetes
patients in line with the literature. Diabetes is a type of disease that manifests itself with an
increase in the level of glucose in the blood. It manifests itself as a result of disruption in insulin
secretion or the use of released insulin. Diabetes treatment is carried out with a complex method
such as diet, exercise and drug therapy. Diabetes is also an important disease due to the
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development of complications or the presence of other diseases. Therefore, non-compliance
with treatment prevents positive response from treatment and negatively affects health
outcomes. The prolongation of the duration of the treatment is also a financial burden on the
state, as it causes other diseases and complications. Therefore, it is important to increase
adherence to treatment. Nurses play an important role in increasing the compliance of diabetic
patients with treatment, in providing diabetes education and in monitoring whether the patient
pays sufficient attention to the training given. This study was planned as a review article in
order to examine which factors affect adherence to treatment and to reveal the deficiencies
found in the literatüre. The factors affecting adherence to treatment in diabetes patients; factors
related to the health system and health personnel, social and economic factors, factors related
to treatment, factors related to the disease, factors related to the patient. Access to treatment,
relationship between patient and physician, level of health literacy, physical disabilities, and
forgetfulness can be counted among the factors affecting adherence to treatment. In the
literature study, it has been determined that studies on the subject are incomplete and
insufficient in our country, where studies on the subject are mostly conducted abroad. In order
to give sufficient importance to the subject in our country, new studies should be planned and
contributed to the literature.
Key words: Diabetes. Compliance with treatment. Health outcomes. Non-compliance with
treatment.

GİRİŞ
Diyabet, insülin salgılanmasında veya salgılanan insülinim kullanılmasındaki yetersizlik
sonucu oluşan kronik seyreden metabolik bir hastalıktır. Bu metabolik hastalık, kandaki şeker
miktarının sürekli yüksek seyretmesi temeline dayanarak teşhis edilmektedir (Satman ve ark.,
2018).
Diyabet, bireyin aldığı besinlerden karbonhidrat, yağ ve proteinlerden yeterince
faydalanamadığı durumlarda oluşan ve sürekli tedavi gerektiren bir endokrin hastalığıdır.
Karbonhidrat, protein ve yağlar glikoza dönüşüp kana karışarak insan vücuduna enerji
sağlamaktadır. Pankreas bezinden salgılanan insülin, kandaki glikozun hücre içerisine
girmesini sağlamaktadır. Bu sayede hücrelerin enerji ihtiyacını karşılanmaktadır. İnsülin
hormonu vücutta yeterli miktarlarda üretilemez ise, glikozun hücre içine girmesi aksamakta bu
da kanda glikoz miktarının artmasına neden olmaktadır. Bu durum hiperglisemi olarak
adlandırılmakta ve diyabet oluşumuna zemin hazırlamaktadır (Taşkaya, 2014).
Diyabetes Mellitus (DM), hastalığa yakalanma ve hastalıktan ölümlerin artışta olduğu kronik
bir hastalıktır. Dünya genelinde diyabetle ve diyabetin neden olduğu komplikasyonlarla
savaşan hastaların sayısı her gün giderek artmaktadır (Maschak-Carey, 2010). Uluslararası
Diyabet Federasyonu (International Diabetes Federation-IDF) istatistiklerine göre dünya
genelinde DM’li hasta popülasyonunun 2019 yılında (20-79 yaş) 463 milyon olduğu
belirtilmiştir. Dünya genelinde sağlık harcamalarının ise %10’u ise diyabet için
harcanmaktadır. DM nedeniyle her yıl ortalama 3,8 milyon insan yaşamını kaybetmektedir
(IDF, 2019).
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Türkiye Diyabet Epidemiyolojisi Çalışması (TURDEP І-Ⅱ) verilerine göre 1998-2010 yılları
arasında yapılan 12 yıllık sürede diyabet sıklığı %90 oranında artış göstererek %7,2’den %13,7’
ye yükselmiştir (Satman ve ark., 2013). Türk Diyabet Cemiyeti, DM’li hasta popülasyonunun
en sık 40-59 yaş grubunda bulunduğunu belirtmektedir (Türk Diyabet Cemiyeti, 2020)
Diyabet hastalarında tedaviye uyum sağlanamadığında, etkin ve yeterli tedavi yöntemleri
olmasına rağmen yeterli sonuç alınamamakta ve tedavinin maksimum klinik faydalarından
yararlanamamaktadır (Asche ve ark., 2011).
Diyabet hastalarında tedaviye uyum sağlanamadığında tedavinin başarısının düşmesiyle
birlikte hastalık süreci de negatif yönde etkilenmektedir. Bu durumda başka komplikasyonların
gelişmesine ve ölümlere zemin hazırlamaktadır. Bu sebeple de hastalık maliyetlerinin giderek
artmasına neden olmaktadır (Wood, 2012). Bu da bize tedaviye uyumun önemini bir kez daha
göstermektedir. Bu çalışmada tedaviye uyumun önemi ve diyabet hastalarında tedaviye uyumu
etkileyen etmenleri ortaya koymak amaçlanmıştır.
DİYABETTE TEDAVİYE UYUM
İlerleyen tıp sayesinde son zamanlarda diyabet tedavisi için etkin ve uygulaması kolay ilaçlar
geliştirilmiş fakat diyabet hastalarında tedaviye ve ilaç uyumunun düşük seyretmesi sonucunda
tedavilerin klinik seyirlerinin etkisi tam ortaya çıkamamıştır (Taşkaya, 2014; Dikeç ve Kutlu,
2015).
Diyabet tanısı almış hastaların büyük bir çoğunluğu genellikle başka bir hastalığa da sahip
olmaktadırlar. Bu durumda hedeflenen glisemik değerlere ve diğer sağlık sorunları için
beklenen sonuçlara ulaşabilmek için aynı zamanlı birçok ilaç tedavisini almak zorunda
kalmaktadır. Bu karışık tedavi sistemi hastaların tedaviye uyumunu olumsuz etkilemektedir
(Ahmad, 2013).
Kronik hastalığa sahip bireylerde çoğunlukta tedaviye uyumsuzluk, verilen ilaçların yan
etkilerine bağlı ilaçların planlanan tedavi süresi zamanından önce bırakılması, hastalık ve
belirtileri üzerinde etkin bir tedavi olmadığını düşünülmesiyle gerçekleşmektedir Diyabet
hastalarında ise bu durum hastalığın mevcut belirtilerinde azalma olması sonucu ilaç
kullanımının gereksiz olduğunun düşünülmesidir (Arslan, 2011).
Hastanın tavsiye edilen ilaç ve tedavi yöntemlerine dikkat etmesi tedaviye uyum olarak
değerlendirilmektedir. Fakat hangi hastaların uyum sağladığını, hangilerinin uyumsuzluk
gösterdiğini saptamak hatta tahmin etmek mümkün olmamaktadır. Bu sebeple hekimler
tedaviye uyum sağlamamış hastaların ilaç miktarını ve ilaç çeşidini sürekli değiştirerek farklı
yöntemler denemektedir. Yeni ilaç tedavilerinin hastaya yan etkilerinden kaynaklı bireyin
sağlık durumu daha da kötüleşebilmektedir (Zaidi, 2010). Tedaviye uyumsuzluk saptanmışsa
bunun altındaki nedenlerin incelenmesi büyük önem arz etmektedir.
DiBonaventura ve ark.’nın yağmış olduğu bir çalışmada diyabetli bireyler incelenmiş ve
diyabet hastalarında tedaviye uyumsuzluğun; tedavi için acile ve poliklinik başvuruları
arttırdığı yine hastaneye yatarak tedavi oranlarını yükselttiği saptanmıştır (DiBonaventura ve
ark.,2014).
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Diyabet hastalarında meydana gelen komplikasyonlar ve büyük kayıplar nedeniyle tedavide
uyum büyük önem arzetmektedir (Kara, 2018). Baykal (2015) tarafından planlanan bir
çalışmada hastaların ortalama yarısının tedaviye uymadığı ve hastaların %15,3’ünde nefropati,
%23,6’sında retinopati, %40,1’inde nöropati bulunmuştur (Baykal, 2015). Diyabet hastalarında
uyumsuzluk, ölüm riskini büyük oranda artırmaktadır. 2012 yılında yapılmış bir çalışmada
diyabetli hastaların tedaviye uyumsuzlukların ölüm oranlarını 1.58 oranında arttırdığı
bulunmuştur (Currie, 2012).
DİYABETTE TEDAVİYE UYUMU ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Kronik hatalıklarda meydana gelen tedaviye uyumsuzlukların sonucunda komplikasyonlar
artmakta ve buna bağlı olarak maliyetler de artmaktadır. Bu durum tedaviye uyumun önemini
ortaya koymuş ve uyumun iyileştirilmesi amacıyla çalışmaların önemi artmıştır. Tedaviye
uyum düzeyini arttırmak için tedaviye uyum düzeyini hangi faktörlerin etkilediğini bulmasına
yönelik çalışmalar yol göstericidir. Yapılan bu çalışmalar sayesinde elde edilen sonuçlar
bilimsel ve teknolojik yenilikler sonucunda elde edilen verilerden çok daha etkili bulunmuştur
(Taşkaya, 2014; Dikeç ve Kutlu, 2015).
Diyabet hastalarında tedaviye uyumsuzluk sık görülen bir problemdir. Glisemik kontrolün
sağlanması uyumsuzluk sonucu zor sağlanabilmektedir. Hedeflere bir an önce ulaşmak için
hekim ve sağlık çalışanlarının bireyin tedaviye uyumunu etkileyecek faktörleri iyi incelemesi
gerekmektedir (Uchenna ve ark., 2010).
Hastaların tedaviye uyumunu etkileyen faktörler incelendiğinde iki yüzden fazla değişkenin
hastanın tedaviye uyumunu etkilediği bulunmuştur. Çok fazla etken olması bu faktörlerin daha
planlı şekilde incelenebilmesi için kategorize edilmesine neden olmuştur (Levesque ve ark.,
2012).
Dünya Sağlık Örgütü tedaviye uyumu etkileyen etmenleri beş ana başlık altında toplamıştır. Bu
başlıklar; Sağlık sistemi ve sağlık personeli ile ilgili faktörler, sosyal ve ekonomik faktörler,
tedavi ile ilgili faktörler, hastalık ile ilgili faktörler, hasta ile ilgili faktörlerdir (Taşkaya, 2014).
1.

Sağlık Sistemi ve Sağlık Personeli ile İlgili Faktörler

Tedaviye uyumu etkileyen sağlık sistemiyle ilgili faktörler; ilaç dağıtımının etkin işlemesi,
sağlık sigortası sisteminin bulunması, etkin bir sağlık finansman sisteminin bulunmasını kapsar
(Taşkaya, 2014). Sağlık hizmetine ulaşımda aksaklıklar, hastane randevularında uzun sıra
beklenmesi, reçeteye ulaşımdaki zorluklar tedaviye uyumu etkileyen sistemsel diğer
faktörlerdir (Taşkaya, 2014).
Sağlık personelinin hastalık hakkında yeterli bilgiye sahip olması, hasta ile iletişiminin etkin
olması ve hastaya karşı davranışları da sağlık ile ilgili faktörler arasında yer almaktadır.
Hekimlerin hastalara hastalıkları hakkında bilgi vermesi, tedavi için onlara cesaret vermesi,
ilaçlarını doğru kullanması için yapılan teşvikler tedaviye uyumu arttırmaktadır. Hastaya ilaçlar
hakkında kullanım şekli, dozu, yan etkiler, faydalar gibi bilgilerin verilmesi uyumu olumlu
etkilemektedir (Kalogianni, 2011).
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Fransa’da yapılan Tip 2 diyabet hastalarını kapsayan çalışmada, diyabet hastalarının reçetenin
alınmasındaki sıkıntılar, sağlık hizmetine ulaşmada zorluklar, sağlık sistemi ile ilgili tedaviye
uyumu etkileyen faktörler olarak bulunmuştur. Sağlık çalışanları ile ilişkili olarak ise; karar
vericinin sadece hasta olması, tedavinin işleyişi hakkında hastaya bilgi verilmemesi, hastayı
uzman hekimlerin takip edişi uyumu azaltan faktörler olarak belirtilmiştir (Tiv ve ark. (2012).
2.

Sosyal ve Ekonomik Faktörler

Uyumu etkileyen sosyal faktörler, bireyin aile ve çevresinden aldığı manevi desteği
içermekteyken, ekonomik faktörler maddi olarak tedavi masraflarını karşılayabilmeyi
içermektedir. Hastanın maddi durumunun iyi olması ya da güvenilir bir sağlık sigortasına sahip
olması ile beraber aile ve çevresinden gördüğü manevi destek bireylerin tedaviye uyumlarını
olumlu yönde etkileyebilmektedir (Taşkaya, 2014).
Gomes-Villas Boas ve ark. (2012) tarafından yürütülen bir çalışmada da sosyal desteğin
alabilen hastalarda almayanlara oranla tedaviye uyum oranların daha yüksek olduğu tespit
edilmiştir. Başka bir çalışmada ise aile desteği alan diyabet hastalarında destek alamayan
hastalara oranla tedaviye uyumun daha yüksek, komplikasyon oluşma olasılığının ise daha
düşük seyrettiği bulunmuştur (Akın, 2011; Arslan,2018).
Ailesinden destek gören diyabet hastalarının öz bakımlarının, tedaviye uyumlarının diğer
hastalara oranla daha yüksek bulunduğu gözlemlenmiştir. (Baykal, 2013; Sofulu ve Ünsal
Avdal, 2016; Aslan, 2018). Aile bireylerinin diyabet eğitimine ve tedavisine uyumda
desteklerinin sağlanması, diyabet bakımına katılmaları tedaviden yüksek verim elde etmek için
önem arz etmedir. (Sofulu ve Ünsal Avdal, 2016; T.C. Sağlık Bakanlığı, 2016)
3.

Tedavi ile İlgili Faktörler

Tedavi ile ilgili etmenleri, tedavilerin olası yan etkileri, kullanılan ilaç miktarı ve çeşidi,
kullanılan tedavinin kompleks ve karışık olması olarak sayılabilir. Uyumun maksimum
düzeylere çıkarılması için, bireyin tedaviyi alırken yaşayabileceği her türlü sorun açısından
genel bir değerlendirmeye alınması gerekmektedir (Taşkaya, 2014).
Diyabetli bireylerde yapılmış çalışmalarda varılan sonuçlara göre, tedavinin karmaşık olduğu,
ilaç sayısının fazla olduğu bireylerde tedaviye uyumun düşük seyrettiği gözlemlenmiştir.
Etiyopya’da 2013 yılında yapılmış bir çalışmada diyabet tedavi uygulamalarının karmaşık
olmasının tedaviye uyumu 3 kat düşürdüğü saptanmıştır (Teklay ve ark. (2013). Hollanda’da
2011 yılında yapılmış tip 2 diyabet hastaları kapsayan bir çalışmada ilaç dozunun arttırılması
ve başka ilaçların tedaviye dahil edilmesinin hastaların tedaviye uyum oranlarını azalttığı
gözlemlenmiştir (Voorman ve ark. ,2011).
4.

Hastalık ile İlgili Faktörler

Hastalığın durumu ile ilişkili faktörleri sıralayacak olursak, hastalığın şiddet düzeyi, hastalığın
tipi, süresi, klinik seyri, başka bir hastalığın varlığı olarak belirtilebilir. Hastalığın seyrinde
belirti bulguların bulunması, hastanın tedavi şartlarını yerine getirmesini sağlayan önemli bir
etkendir (Taşkaya, 2014).
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Hastalığın şiddet düzeyi ve süresi bir diğer faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Hastalık belirti
ve bulgularının azalmasıyla birey tedaviyi yarıda kesmekte ve tedaviye uyum
göstermemektedir fakat hastalığın şiddeti yükseldikçe tedaviye bağlılığının daha fazla artması
beklenmektedir (Kalogianni, 2011, Kara, 2018)
Diyabet hastalığı çoğunlukla başka bir hastalıkla beraber görülmektedir. Başka bir hastalığın
varlığı ise kullanılan ilaç miktarını da arttırdığından dolayı tedaviye uyumu da olumsuz yönde
etkilemektedir (Ahmad, 2013; Attyia ve ark., 2013). Başka bir çalışmada ise komplikasyon
gelişmesinin, başka hastalıkların varlığı ve geçmişte akıl ve ruh sağlığı hastalığının varlığının
tedaviyi uyumu olumsuz etkilediği bulunmuştur (Galveia ve ark., 2012).
5.

Hasta ile İlgili Faktörler

Tedaviye uyumu etkileyen hasta ile faktörlere göz atarsak, demografik özellikler, psiko-sosyal
etmenler, hasta hekim arası ilişki, sağlık okuryazarlığı ve diğer faktörler olarak sıralayabiliriz.
Uyumu etkileyen hasta ile ilgili başka faktörler ise hastanın hastalık hakkındaki bilgisi, fiziksel
sorunlar, unutkanlık ve madde kullanımı olarak belirtilebilir (Taşkaya, 2014).
Yaş, cinsiyet, eğitim durumu, meslek, medeni durum ve gelir gibi faktörler hasta ile ilgili
demografik faktörler olarak söylenebilir (Taşkaya, 2014).
Eğitim düzeyi arttıkça tedaviye uyum oranları da artmakta olduğunu gösteren birçok çalışma
mevcuttur (Dağdelen Güleyyupoğlu,2020; Demirtaş,2014).
Hastanın hastalığa neden olan etmenler ve bunların önemleri ile ilgili düşünceleri, tedaviyi ve
tavsiyelere uyum motivasyonu ve tedavi ve komplikasyonlara karşı tutumları tedaviye uyumu
etkileyen psiko-sosyal faktörler olarak sayılabilir (Taşkaya, 2014).
Sağlık okuryazarlığı yüksek olan hastalar, kendi sağlığı için daha aktiftir, daha doğru kararlar
alır, sağlıklı yaşam biçimini benimser ve sağlığın belirleyicilerinin daha çok farkında olurlar
(Pleasant, 2013).
Hastalık hakkında hastaların bilgi düzeyi, fiziksel engeller, madde kullanımı ve unutkanlık
tedaviye uyumu etkileyen diğer faktörler arasında yer almaktadır (Taşkaya, 2014).
DİYABETLİ
HASTALARIN
HEMŞİRENİN ÖNEMİ

TEDAVİYE

UYUM

GÖSTERMELERİNDE

Hemşirelerin diyabet hastalarının kendi tedavilerinde rol almalarında, sağlıklı beslenme
alışkanlıkları edinmeleri ve düzenli egzersiz programları oluşturmalarında ve olası
komplikasyonların önlenmesinde önemli rolleri vardır. (Baykal ve Kapucu, 2015).
Hasta bireyin hastalığı, oluşabilecek riskler ve yaşam değişiklikleri hakkında bilgi sahibi
olması, bu bilgileri benimseyip gerekli yaşam değişikliklerini uygulamaya koymasında sağlık
sunucularının önemli rolleri bulunmaktadır (Olgun ve Ulupınar, 2010).
Diyabet hemşiresinin görev tanımı American Nurses Association (ANA)ve American
Association of Diabetes Educator (AADE) tarafından; “Diyabet hemşiresi; diyabet bakım ve
eğitim gereksinimlerini belirlemek, hemşirelik tanılarını geliştirmek, hemşirelik bakım ve
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eğitimini uygulamak ve değerlendirmek için diyabetli bireyler, aileler, gruplar ve toplum ile
çalışır.” şekilde yapılmıştır (Akgüç, 2013; Kayacan, 2012).
Diyabet hemşiresinin rol ve sorumlulukları; danışmanlık, hastaya bakım verme, diyabetliyi
eğitme, araştırma yapma, hasta bireyi izleme, diğer sağlık personellerini eğitme, profesyonel
rolü, çalışmaları organize etmek olarak sıralanabilir (Akın, 2011).
Diyabet hastalarının hastalık hakkında bilgi düzeyinin arttıkça tedaviye uyumlarının da arttığı
gözlemlenmiştir (Wabe ve ark., 2011; Aslan,2018). Sağlık personeli ve hasta arası iletişimin
kuvvetli olması, tedavi sürecinde uygulanan bütün tedavi ve yöntemlerden çok daha fazla tedavi
seyrini olumlu yönde etkilemekte ve uyumu arttırmaktadır (Eveleigh ve ark., 2012).
SONUÇ VE ÖNERİLER
Kronik hastalıklara yakalanan hastaların gün geçtikçe sayısının arttığı, komplikasyonların ve
ölümlerin çok sık görüldüğü göz ardı edilemeyecek bir gerçektir. Diyabet hastalarının tedaviye
uyum oranlarının diğer hastalıklara göre de daha az olması, uyum yetersizliklerinin çeşitli
komplikasyonlara ve ölümlere neden olması ile ülke ekonomisini de olumsuz etkilemektedir.
Bu sebeple tedaviye uyumu etkileyen faktörleri öğrenmek ve uyumsuzluk nedenini ortaya
çıkarmak büyük önem arz etmektedir. Yapılan literatür çalışmasında bunun bir kez daha önemi
ortaya çıkmıştır. Yapılan literatür taramasında konu ile ilgili çalışmaların daha çok yurt dışında
yapıldığı ülkemizde bu konuda çalışmaların eksik olduğu gözlenmiştir. Ülkemizde de konu ile
ilgili çalışmaların arttırılması tedavi sonuçlarının daha verimli olmasını sağlayacaktır.
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ABSTRACT
Bacground: Lung carcinomas are the most common types of cancer that lead to death in men
and women. In recent publications, the presence and severity of tumor budding, as well as the
size of tumor cell nesting, have been proposed as histopathological criteria for the evaluation
of squamous cell carcinomas
Material and metods: A total of 108 patients who underwent curative surgical resection of
diagnosed lung squamous cell carcinomas, were enrolled in this study. Attributes such as
keratinization, fibrosis, tumor budding, tumor cell nest, as well as other clinicopathological
parameters were evaluated.
Results: A significant relationship was found between the presence of tumor buds and the
degree of fibrosis within the clinicopathological parameters, the presence of (Spread through
air spaces) STAS (p<0.005).
Conclusion: Tumor cell nests, high stromal content, and the presence of severe tumor budding
in squamous cell carcinoma cases are poor prognostic factors.
Key words: Tumor budding, Squamous cell carcinoma, Tumor cell nest, Fibrosis
INTRODUCTION
Lung cancer ranks first in cancer-related deaths worldwide (1-7). Advances in treatment
methods in recent years although the prognosis of lung cancer is still quite poor, the recurrence
rates are 15-30%, and the 5-year survival rate is around 60-70% (4-7). Squamous cell
carcinomas are the second most common tumors after adenocarcinomas among epithelial
tumors, 20-30 %. Although there is a classification of subtypes of prognostic importance for
lung adenocarcinomas in the latest classification of the World Health Organization (WHO) (8),
there is no generally accepted common system for squamous cell carcinomas. The presence of
tumor budding and tumor cell nest size were evaluated as poor prognostic factors in studies
performed on squamous cell carcinoma cases for different organ locations.
MATERIAL AND METHODS
The study included 108 cases who underwent anatomical resection by the thoracic surgery
clinic. The materials belonging to the cases were scanned from the archive and re-examined
under a light microscope. Other clinicopathological parameters were compiled from pathology
reports.
Tumor budding ; less than five invasive cell groups tumor cell clusters of five or less tumor
cells infiltrating the adjacent parenchyma. The presence of tumor budding was classified as
mild (less than 5 cells), moderate (5-15 cells), severe (over 15) (Figure 1). A tumor cell nest
was defined as a cluster of tumor cells surrounded by a tumor stroma. According to the size of
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the smallest invasive tumor nest, it was classified into four groups as large nests (consisting of
15 dec tumor cells), intermediate nests (5-15 tumor cells), small nests (2-4 tumor cells) and
single-cell infiltrations (Figure 2). The degree of fibrosis of the tumor stroma was assessed in
the mild, moderate, severe group. It was determined microscopically whether there is STAS
(Spread through air spaces) (Figure 3). The clinicopathological parameters were obtained from
the pathology reports of the cases.
RESULTS
The age of the 108 cases included in the study was between 41-78 years and the average age
was 61.5 dec. 105 of the cases were male. Tumor diameters were 1.5-12 cm and an average
diameter of 4.58 was detected in the resection materials. In the histopathological evaluation of
tumors, 36 cases of nonkeratinized and 72 cases of keratinized squamous cell carcinoma were
reported. Pleural invasion was detected in 20 cases, lymphovascular invasion was detected in
62 cases, perineural invasion was detected in 41 cases, necrosis was detected in 70 cases. Tumor
budding was detected in 91 cases out of 10 BBAs. The presence of moderate and severe tumor
budding was observed in 80 (74%) of the cases, tumor cell nest was observed in a total of 58
(53.7%) cases with small nests and a single cell infiltration pattern. A significant relationship
was found between the presence of tumor buds and the degree of fibrosis within the
clinicopathological parameters, the presence of STAS (p<0.005).
DISCUSSION
Pulmonary squamous cell carcinoma (pSQCC) represents about one third of non-small cell lung
cancers. Kadota et al. conducted on 485 pulmonary SCC cases in 2014. In this study, tumor
budding. In addition, single cell invasion, nuclear size and Histological parameters such as
tumor island size prognostication in SCC investigated their importance (9). Our aim in this
study is to evaluate the presence of keratinization, degree of fibrosis, tumor budding and
severity, tumor cell nests in the tumor that we can use for histological grading and to compare
these findings with other clinicopathological parameters such as diameter, age, tumor diameter,
perineural and lymphovascular invasion and lymph node involvement, presence of STAS. It is
associated with heavy smoking and in the male sex. It is associated with heavy smoking and in
the male sex. In the 2015 World Health Organization (WHO) classification of lung cancer,
squamous cell carcinomas are morphologically divided into keratinized, non-keratinized and
basaloid subtypes (Figure 4A-C).
CONCLUSION
In recent studies, it has been shown that the size of tumor cell nests, high stromal content, and
the presence of severe tumor budding in squamous cell carcinoma cases are poor prognostic
factors. In recent years, the presence and severity of tumor budding, which is included in the
prognostic parameters and is recommended to be indicated in the pathological reporting, plays
an active role in the disease monitoring and treatment process. If our findings can be confirmed,
it can help in the clinical management of patients with lung squamous cell carcinoma and guide
patients for adjuvant therapy.
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Figure 1: Tumor budding (severe group), H&EX200

Figure 2: Tumor cell nesting, single-cell infiltrations, H&EX200

Figure 3: STAS (Spread through Air Spaces), H&EX200
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Figure 4: A Keratinizing squamous cell carcinoma, B: Non- keratinizing squamous cell
carcinoma, C: basoloid cell squamous cell carcinoma. H&Ex200
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ÖZET
Amaç: Bu çalışmanın amacı spor ahlakı algısının cinsiyet bağlamında incelenmesidir.
Yöntem: Araştırma spor ahlakı algısı düzeyini cinsiyet bağlamında betimlemesi bakımından
betimsel tarama modelinde yürütülmüş nicel bir çalışmadır. Araştırma verileri 120 kadın 80
erkek üniversite mezunu bireyden tesadüfi örnekleme yoluyla seçilen ve araştırmaya gönüllü
olarak katılmayı kabul eden 200 kişiden toplanmıştır. Araştırmada katılımcıların spor ahlakı
düzeylerini belirlemek için Uslu vd. (2019) tarafından geliştirilen Spor Ahlakı Ölçeği
kullanılmıştır. Ölçeğin iç tutarlılık güvenirlik katsayısı.84'tür. Kişisel verilerin toplanmasında
ise araştırmacılar tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde
SPSS 23.00 İstatistik Paket Programı ile tanımlayıcı istatistikler, t-testi, tek yönlü varyans
analizi istatistiki teknikleri kullanılarak çözümleme yapılmıştır.
Bulgular: Araştırmada katılımcıların spor ahlakı düzeylerinin cinsiyete göre istatistiki olarak
anlamlı düzeyde farklı olduğu bulunmuştur. Söz konusu farkın erkekler aleyhine olduğu
gözlenmiştir. Araştırmada ayrıca spora katılım düzeyine göre hem erkek hem de kadın
katılımcılarda spor ahlakı düzeyleri bakımından spora profesyonel düzeyde katılım sağlayanlar
aleyhine istatistik olarak anlamlı düzeyde fark olduğu görülmüştür.
Tartışma ve Sonuç: Araştırmada erkek katılımcıların spor ahlakından uzaklaşma düzeylerinin
kadın katılımcılara göre daha yüksek bulunmasının, sosyo-kültürel olarak sporun erkek egemen
yapısı ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Aynı zamanda spora profesyonel düzeyde katılım
sağlayanların amatör ya da rekreatif düzeyde katılım sağlayanlara göre spor ahlakından daha
fazla uzaklaşmış olmasının, profesyonel sporun ahlaki çerçevesine ilişkin algılama farkından
kaynaklandığı söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Spor ahlakı, cinsiyet.
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EXAMINATION OF THE PERCEPTION OF SPORTS ETHICS IN CONTEXT OF
GENDER
ABSTRACT
Purpose: The aim of this study is to examine the perception of sports ethics in the context of
gender.
Method: The research is a quantitative study conducted in the descriptive survey model in
terms of describing the level of perception of sports ethics in the context of gender. The research
data were collected from 200 individuals selected by random sampling from 120 female and 80
male university graduates and voluntarily agreed to participate in the research. In order to
determine the sports ethics levels of the participants in the study, Uslu et al. (2019) Sports Ethics
Scale was used. The internal consistency reliability coefficient of the scale is .84. Personal
information form developed by the researchers was used to collect personal data. In the analysis
of the data, descriptive statistics, t-test, one-way analysis of variance statistical techniques were
used with SPSS 23.00 Statistical Package Program.
Results: In the study, it was found that the sports ethics levels of the participants were
statistically significantly different according to gender. It was observed that the said difference
was against men. In the study, it was also seen that there was a statistically significant difference
in terms of sports morality levels of both male and female participants, against those who
participated in sports at a professional level, according to the level of participation in sports.
Discussion: It is thought that the fact that male participants' alienation from sports morality is
higher than female participants in the study is related to the male-dominated structure of sports
socio-culturally. At the same time, it can be said that the fact that those who participate in sports
at a professional level have moved away from sports ethics more than those who participate at
an amateur or recreational level may be due to the difference in perception regarding the moral
framework of professional sports.
Keywords: Sports morality,gender
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Giriş
Spor belli kurallar ve teknikler çerçevesinde yarışmak, eğlenmek için bireysel ya da takım
olarak yapılan, bireyin hem bilişsel hem duyuşsal hem de psikomotor gelişimini desteklemeye
yarayan beden hareketlerinin tümüne verilen isimdir. İster yarışma isterse kişisel eğlence
amacıyla yapılsın spor insanın mükemmelliğe ulaşmak için kendini aşma çabasına yönelik
olarak yapılan fiziksel ve zihinsel aktivitelerin bileşkesidir.
Ahlak bireye toplumsal davranışını düzenlemesi yönünde bakış açısı sunan değerler sistemidir
(Öngel,1997) Ahlak hukukta olduğu gibi bir kurallar dizgesi olmaktan öte yazılı olmayan bir
toplumsal anlaşmadır (Baysaling,2000) Temel hedefi erdemli insan yaratmak olan ahlakın,
yaşamın çok yönlülüğü dolayısıyla farklı boyutları vardır. Bu çerçevede bir işi nasıl yaptığımız
o işle ilgili erdemli davranışı ifade eder. Sporda da erdemli davranış spor felsefesinin temel
niteliğidir ki sporda centilmence, sportmence kazanmak Antik Olimpiyatlardan bu yana hep
önem taşımıştır (Yıldıran,1992). Ancak günümüzde spordaki etik tartışmalar spordan daha çok
dikkat çekmektedir. Spor toplumsal, siyasal, ekonomik, hukuki, psikolojik ilişkiler ağıdır ki bu
nedenle toplumda hakim felsefi bakış açısını ve sosyal değerleri şekillendirir. Sporun evrensel
felsefi değerleri içerisinde temel amaç başarıdan çok başarıya ulaşma sürecinde harcanan
çabanın onurlu ve erdemli olmasıdır.Bu şekilde spor aracılığıyla insanlar arasında barış,
dostluk, sevgiye dayalı bir ilişki geliştirilmeli, pekiştirilmelidir. Ancak günümüzde yaygın
olarak sporculara etik olmayan yollarla dahi olsa başarmaları telkin edilmektedir. Spor ahlakı
sadece sporcular için değil spora izleyici olarak katılan bireyler için de belli ahlaki değerlere
sahip olmayı gerektirir. Tuttuğu takımın her ne pahasına olursa olsun (hile yapmak, doping
kullanmak vb.)kazanmasını bekleyen bir taraftar, rekreatif olarak spora katılım sağladığında
sporun gerektirdiği sportmence davranışı sergileme, birlik ve beraberliği gösterme konusunda
zorlanır.Spor tüm toplumu kucaklayan insanları birlik ve beraberliğe sevkeden bir alan olarak
bilinmesine karşın, eril bir toplumsal alandır. Bu özelliğin sporun psikososyal atmosferi içinde
spor ahlakı açısından bir algı farklıkları oluşturup oluşturmadığının incelenmesi için bu
çalışmada spor ahlakı algısının cinsiyet bağlamında incelenmesi amaç olarak belirlenmiştir.
Yöntem
Araştırma spor ahlakı algısı düzeyini cinsiyet bağlamında betimlemesi bakımından betimsel
tarama modelinde yürütülmüş nicel bir çalışmadır. Araştırma verileri 120 kadın 80 erkek
üniversite mezunu bireyden tesadüfi örnekleme yoluyla seçilen ve araştırmaya gönüllü olarak
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katılmayı kabul eden 200 kişiden toplanmıştır. Araştırmada katılımcıların spor ahlakı
düzeylerini belirlemek için Uslu vd. (2019) tarafından geliştirilen Spor Ahlakı Ölçeği
kullanılmıştır. Ölçeğin iç tutarlılık güvenirlik katsayısı .84'tür. Kişisel verilerin toplanmasında
ise araştırmacılar tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde
SPSS 23.00 İstatistik Paket Programı ile tanımlayıcı istatistikler, t-testi, tek yönlü varyans
analizi istatistiki teknikleri kullanılarak çözümleme yapılmıştır.
Bulgular
Araştırmada katılımcıların spor ahlakı düzeyleri cinsiyete göre t-testi analizi ile incelenmiş
analiz sonuçları Tablo.1’de verilmiştir.
Tablo.1. Spor Ahlakı Algısının Cinsiyete Göre Göre T-Testi Analizi Sonuçları
Cinsiyet
Kadın
Erkek

n
71
129

x
2,69
2,31

ss
,62
,53

t

p

4,52

.00

P<.05
Tablo.1 incelendiğinde katılımcıların spor ahlakı algıları arasında cinsiyete göre istatiksel
olarak anlamlı düzeyde fark olduğu görülmektedir
Araştırmada katılımcıların spor ahlakı algıları düzenli spor yapma durumuna göre t testi analizi
ile incelenmiş analiz sonuçları Tablo.2’de verilmiştir.
Tablo.2. Katılımcıların Düzenli Spor Yapma Durumuna Göre t-Testi Analizi Sonuçları
Eğitim Durumu
Spor Yapma Durumu
n
x
ss
T
Evet
58
2,77
,74
Kadın
1,45
Hayır
13
3,09
,55
Evet
84
2,56
,77
Erkek
2,05
Hayır
45
2,30
,53

p
,15
,04

P<.05
Tablo.2 incelendiğinde kadın katılımcıların spor ahlakı algılarının düzenli spor yapma
durumuna göre istatiksel olarak anlamlı düzeyde farklı olmadığı görülmektedir. Erkek
katılımcılarda ise düzenli spor yapmayanlar lehine anlamlı düzeyde farklı olduğu
görülmektedir.
Araştırmada katılımcıların spor ahlakı algıları spora katılım biçimine göre tek yönlü anova
analizi ile incelenmiş analiz sonuçları Tablo.3’de verilmiştir.
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Tablo.3. Katılımcıların Spor Ahlakı Algılarının Spora Katılım Biçimine Göre Anova Analizi
Sonuçları
Cinsiyet
Spora Katılım Biçimi
n
x
ss
F
p
Rekreatif
41
2,65
,62
Kadın
Amatör
22
2,78
,66
11,60
.00
Profesyonel
8
3,83
,59
Rekreatif
87
2,32
,53
Erkek
Amatör
23
2,23
,54
31,34
.00
Profesyonel
19
3,45
,82

P<.05
Tablo.3 incelendiğinde hem kadın hem de erkek katılımcıların spor ahlakı algılarının spora
katılım biçimine göre istatiksel olarak anlamlı düzeyde farklı olmadığı görülmektedir.
Araştırmada katılımcıların spor ahlakı algıları kazanmaya ilişkin bakış açısına göre t-testi
analizi ile incelenmiş analiz sonuçları Tablo.4’de verilmiştir.
Tablo.4. Katılımcıların Kazanmaya İlişkin Bakış Açısına Göre t-Testi Analizi Sonuçları
Cinsiyet
Doping Kullanımına İlişkin
n
x
ss
t
p
Bakış Açısı
Evet
18
2,69 ,71
Kadın
,57 ,57
Hayır
53
2,84 ,72
Evet
13
2,09 ,39
Erkek
,93 ,35
Hayır
116 2,48 ,71

P<.05
Tablo.4 incelendiğinde hem kadın hem de erkek katılımcıların spor ahlakı algıları arasında
kazanmaya ilişkin bakış açısına göre

istatiksel olarak anlamlı düzeyde fark olmadığı

görülmektedir.
Tartışma ve Sonuç
Araştırmada katılımcıların spor ahlakı düzeylerinin cinsiyete göre istatistiki olarak anlamlı
düzeyde farklı olduğu bulunmuştur. Söz konusu farkın erkekler aleyhine olduğu gözlenmiştir.
Araştırmada erkek katılımcıların spor ahlakından uzaklaşma düzeylerinin kadın katılımcılara
göre daha yüksek bulunmasının, sosyo-kültürel olarak sporun erkek egemen yapısı ile ilişkili
olduğu düşünülmektedir. . Saado (2019) yaptığı çalışmanın sonuçlarına göre spor ahlakı ve
idealistlik değişkenlerinde spor yapmayan bireylerde iki cinsiyet arasında istatistiksel açıdan
anlamlı fark bulunmamıştır.
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Araştırmada ayrıca spora katılım düzeyine göre hem erkek hem de kadın katılımcılarda spor
ahlakı düzeyleri bakımından spora profesyonel düzeyde katılım sağlayanlar aleyhine istatistik
olarak anlamlı düzeyde fark olduğu görülmüştür. Aynı zamanda spora profesyonel düzeyde
katılım sağlayanların amatör ya da rekreatif düzeyde katılım sağlayanlara göre spor ahlakından
daha fazla uzaklaşmış olmasının, profesyonel sporun ahlaki çerçevesine ilişkin algılama
farkından kaynaklandığı söylenebilir. Uslu ve Şeker’in (2020) yaptığı çalışmada spor lisanslı
olan ve rekreatif spor yapanların sosyal beceri, saldırganlık tutumu ve spor ahlakı düzeylerinde
de herhangi anlamlı ilişki bulunmamıştır. Çalışmada da düzenli spor yapma durumuna göre
anlamlı bir fark gözlenmemiştir.
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ULUSAL VE ULUSLARARASI LİTERATÜRLERDE TÜRK MUTFAĞI İMAJI
Arş. Gör. Oğuzhan KÖKLÜ
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ÖZET
Türk mutfağı ve Türk yeme içme kültürü, genel ulusal kabule göre oldukça köklü ve özgün bir
mutfaktır. Milli bir görüş olarak öne çıkan bu düşünce Türkiye çıkışlı pek çok akademik
yayında da kabul görmekte ve desteklenmektedir. Bu çalışma, ulusal literatüre yerleşmiş bu
algının uluslararası literatürdeki karşılığını tespit etmeyi amaçlamaktadır. Türk mutfağının,
uluslararası yazılı çalışmalarda ne seviyede değer gördüğü ve dünya çapında etkili bir mutfak
olarak değerlendirilip değerlendirilmediği anlaşılmaya çalışılmıştır. Bunun için de uluslararası
nitelikte 35 makale ve 12 lisansüstü tez çalışması tespit edilmiştir. İçerik analizi yöntemi ile
gerçekleştirilen bu araştırmada, söz konusu çalışmalarda Türk mutfağına ne şekilde atıf
yapıldığı, Türkiye’den çıkmış yayınlardaki vaziyet ile karşılaştırılmıştır. Ortaya çıkan sonuçlara
göre Türk mutfağının, ulusal kabullerin aksine uluslararası arenada yeterli krediye sahip
olmadığı ortaya çıkarılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Türk Mutfağı, Dünya Mutfakları, Akademik Yayın, Lisansüstü Tez.

THE IMAGE OF TURKISH CUISINE in NATIONAL and INTERNATIONAL
LITERATURES
ABSTRACT
Turkish cuisine and Turkish food culture is a rooted and genuine cuisine according to general
acceptance in Turkey. National stands out as an opinion endorsed this idea in many academic
publications from Turkey and supported. This study aims to determine the equivalent of this
perception in the international literature. It has been tried to understand to what extent Turkish
cuisine is valued in international written studies and whether it is evaluated as an effective
cuisine worldwide. So, 35 international articles and 12 international postgraduate thesis were
identified. Performed by content analysis method in this research, said the study, referring to
Turkish cuisine and how it was made, it was compared with the situation in the publications
emerged from Turkey. According to the results, it has been revealed that Turkish cuisine does
not have sufficient credit in the international arena contrary to national acceptances.
Keywords: Turkish Cuisine, World Cuisines, Academic Publication, Postgraduate Thesis.
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Giriş
Türk mutfağı engin bir tarihsel geçmişe ve pek çok uygarlığın etkisiyle oluşmuş bir kültürel
mirasa sahiptir. Türklerin Orta Asya yıllarında edinmiş oldukları göçebe yeme içme pratikleri
bugün dahi standart Türk beslenmesinin temelini meydana getirmektedir. Daha sonrasında
Anadolu’ya yerleşen Türk insanı, bununla beraber tarım ve deniz ürünlerini de diyetine
eklemiştir. Bu süreçte Arap, Bizans, Orta Doğu gibi çevre medeniyetlerinden gerek ham madde
gerek reçete gerek de uygulamaya dönük pratikler bakımından etkilenilmiştir. Neticede,
kapsamlı ve kompleks bir mutfak kültürü ortaya çıkmıştır (Güler, 2010). Ancak, bir mutfak
kültürü ne denli köklü ve karmaşık olursa olsun günümüz dünyasında pazarlanmaya ve
tanıtılmaya muhtaçtır.
Gastronomi disiplinin ortaya çıkması ile beraber yeme içme davranışlarına karşı bakış açısı da
gelişmiştir. Toplumların ve bireylerin yeme içme alışkanlıkları gastronomi ile beraber bilimsel
bir nitelik kazanmıştır. Multidisipliner bir alan olan gastronomi bu özelliği sayesinde gıdayı
pek çok farklı alan ile ilişkilendirebilmektedir (Öney, 2016). Gıda ve yemek yemek insan
yaşantısının en temel faaliyetlerinden biri olduğundan ötürü insanı ilgilendiren, insanı içine alan
tüm konular ile gastronomi arasında bağ kurabilmek mümkündür. Bu sayede, tüm dünyada
farklı bakış açıları taşıyan özgün ve yenilikçi çalışmalar ortaya çıkmaktadır.
Kavramsal Çerçeve
Gastronomi ile turizm ilişkisi
Gastronomi ile bağdaştırılabilecek en temel alanlardan biri turizmdir. Bu bağlamda yerel ve
ulusal hükümetler gastronomiyi bir turizm ürünü olarak pazarlama amacı güderken akademik
literatürde de gastronomi ile turizm ilişkisini farklı boyutlarda inceleyen pek çok yayın ortaya
çıkar olmuştur (Çalışkan, 2013). Bu yönelim zamanla öylesine kuvvetlenmiştir ki gastronomik
elementler turizm faaliyetlerinin başat faktörlerinden birine dönüşmüştür. Gastronomi turizmi
ya da yeme içme turizmi olarak isimlendirilen ayrı bir turizm biçimi dahi oluşmuştur (Cömert
& Özkaya, 2014).
Turistik aktiviteyi meydana getiren unsurlar arasında gastronominin yerini gösteren verilerden
biri Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği’nin 2015 yılı raporunda açıkça görülmektedir. Söz
konusu rapora göre 10 turistten yaklaşık 9’u tarafından destinasyon tercihlerinde gastronomik
unsurlar ön planda tutulmaktadır (Aydoğdu & Duman, 2017). Doğal olarak destinasyonlar da
kendilerini, gastronomi üzerinden potansiyel turizm pazarlarına tanıtmaya yönelmişlerdir.
Bu tanıtım sürecinin bir ayağını da akademik yayınlar oluşturmaktadır. Bilimsel geçerliliğe
sahip akademik yayınlar evrenseldir ve delil olma niteliği taşırlar. Bu nedenle de üretildikleri
ya da içeriklerinde çeşitli şekillerde referans gösterdikleri destinasyonlara saygınlık
kazandırırlar. Destinasyonların kendileri ile alakalı savlarını destekledikleri gibi potansiyel
turistler için destinasyona yönelik güvenilirlik katarlar.
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Gastronomik imaj
Güncel Türkçe Sözlük’e göre imaj, Fransızca bir kelime olup “genel görünüş, izlenim, imge”
şeklinde tanımlanmaktadır (TDK, 2011). Yani imaj, soyut ya da somut şeylerin zihinde
canlandırdığı duyular bütünüdür.
Turizm destinasyonlarını da kendi imajlarına sahiptir. Bu duruma destinasyon imajı adı
verilmektedir. Destinasyon imajı “Bireylerin, yaşamadıkları yerlere yönelik izlenimleri.” ya da
“Bireylerin, destinasyonlara yönelik inanç ve fikirlerinin toplamı.” şeklinde
tanımlanabilmektedir (Akyol, 2019).
Gastronomik imaj ise; turist ya da turist adaylarının herhangi bir destinasyona ait yemeklere,
içeceklere, işletmelere, adetlere, faaliyetlere yönelik tasavvurlarıdır (Eren & Çelik, 2017).
Turistin, gideceği destinasyona yönelik gıda merkezli beklentilerinin tümü o destinasyonun
gastronomik imajının bir sonucudur. Gastronomik imaj ne kadar etkili olursa destinasyona o
denli çekicilik kazandıracak, bunun sonucu da daha fazla insanın destinasyonu ziyaret etmesine
yol açacaktır.
Söz konusu destinasyona yönelik turistik ziyaret gerçekleşmiş olsun ya da olmasın kişilerin
zihninde belirli bir imaj oluşmaktadır. Bunun için destinasyon ile ilgili geniş bilgi birikimine
ulaşmak gerekmez. Sosyal medya, televizyon, çevre gibi kaynaklardan gelen veriler
doğrultusunda zihinde belirli bir imge meydana gelir. Bu imge, kişinin turizm faaliyeti
gerçekleştirme kararını vermesinde belirleyici rol oynar.
Gastronomik imajı meydana getiren ana unsurların, literatür dahilinde sınıflandırılmaya
çalışıldığı görülmektedir. Danhi’ye (2003) göre gastronomik imaj altı unsurdan meydana gelir.
Bunlar; coğrafi özellikler, tarihsel özellikler, etnik çeşitlilik, mutfak alışkanlıkları, baskın
malzemeler ve tariflerdir. Rao ve arkadaşları (2003) ise bu unsurları beş ile sınırlamıştır;
gastronomik beyanlar, pişirme metotları, içerik çeşitliliği, şeflerin becerisi ve menü tasarımı.
Danhi’nin tanımlamasının daha geleneksel Rao ve arkadaşlarının sınıflandırmasının ise daha
modern özellikler taşıdığı görülmektedir. Farklılıklara rağmen her ikisinin de isabetli olduğu
söylenebilir. Çünkü bir turist gözünde, gıdaya dair tüm özellikler gastronomik imajın bir
parçasıdır.
Akademik yayınlar bu noktada gastronomik imajı desteklemektedir. Yayınların nitelik ve
nicelik bakımından zengin olması geniş bir mutfak kültürünün varlığına işaret etmektedir.
Destinasyonun gastronomi alanında kabul gördüğünün göstergesi ise uluslararası ölçekteki
yayınlarda isminin anılma sıklığıdır.
Türkiye’nin gastronomik imajı
Türkiye dünyanın önde gelen turizm destinasyonlarından birisidir. TÜRSAB (2021) tarafından
paylaşılan verilere göre Türkiye 2019 yılında 45.058.286 yabancı turist ağırlamıştır. Toplam
34.520.332.000 $ gelir elde edilmiştir. Elde edilen gelir bakımından olmasa da ziyaret eden
turist sayısı anlamında Türkiye hep dünyanın ilk on ülkesi arasında girmektedir.
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Şüphesiz bu başarıda gastronominin payı büyüktür. Pek çok farklı medeniyetin karakteristik
özelliklerini bir potada eritip bunun üzerine göçebe kültürün kalıntılarını ve coğrafi temasların
doğurduğu etkileri katan Türk mutfağı tarihsel geçmişi kuvvetli ve kendine has bir mutfak
olarak öne çıkmaktadır (Demirgül, 2018). Bu sayede Türk mutfağı uluslararası alanda isim
yapmayı başarmıştır.
Ancak Türkiye’nin turizm politikalarının ne denli başarılı olduğu tartışmalıdır. Milor (2020)
Türk mutfağının sahip olduğu zenginliğe değinirken, bu zenginliğin tanıtım noktasında doğru
kullanılamadığının altını çizer. Çeşitliliğin, istikrarlı tanıtım politikaları üretilmesinde kafa
karışıklığına yol açabileceği tehlikesine vurgu yapar. Türk insanı tarafından tereddütsüz kabul
gören bu zenginlikten kısmen feragat ederek daha sade ama daha hedef odaklı politikalar
geliştirmek yararlı olabilecektir. Zira bu çeşitlilik ve zenginlik Türk mutfağının spesifik bir
karakter oluşturmasına engel olmaktadır. Dünya çapında geleneksel yemekleri listeleyen
Tasteatlas sitesi (2021) 63,402 kullanıcının katılımıyla belirlediği dünyanın en iyi geleneksel
yemekleri listesinde ilk yüzde Türk mutfağından beş yemek alırken İtalya on dört yemeğiyle
listeye dahil olmuştur. Bu ve bunun gibi pek çok online veri Türk mutfağının aslında Türk
insanının sandığı konumda olmadığını göstermektedir.
Söz konusu Türk mutfağının uluslararası alanda bilinirliği olduğunda akademik yayınlar
başvuru kaynakları arasında önem taşımaktadır. Türk mutfağının ne denli karakteristik ve geniş
bir mutfak olduğunun açıklaması burada yatmaktadır. Bu çalışmada da hedeflenen, uluslararası
makale ve lisansüstü tezlerde hangi ülkelerin mutfaklarının dünyanın en iyisi olarak referans
alındığını tespit etmektir. Referans alınma noktasında dikkate alınan en iyi olma durumu
çeşitlilik gösterebilmektedir. Ülkeler; gastronomi turizmi, yemek çeşitliliği, tarihsel süreç gibi
farklı başlıklar altında en iyi olarak lanse edilebilmektedir. Burada, sıralamanın ve yayın
içeriğinin gastronomi merkezli olmasına dikkat edilmiştir.
Yöntem
Araştırma, 12’si yabancı 22’si yerli doktora ya da yüksek lisans tezi ile 35’i yabancı 20’si yerli
makale üzerinde gerçekleştirilmiştir. İncelemeye alınan tez ve makalelerin belirlenmesinde,
kaynakların isimlerinde veya anahtar kelimelerinde geçen belirli kelimeler dikkate alınmıştır.
Bu kelimeler; gastronomi turizmi, gastroturizm, dünya mutfakları ve Türk mutfağıdır. İsmi
veya anahtar sözcükleri arasında bu kelimelerden biri ya da birkaçını barındıran kaynaklar
incelenmiş ve içeriğinde, çeşitli açılardan dünyanın en iyi mutfaklarını belirten ifadeler tespit
edilmiştir. Dolayısıyla, nitel bir araştırma ile ortaya konulan bu çalışmada içerik analizi yöntemi
kullanılmıştır.
Ayrıca, global ölçekte faaliyet gösteren iki önemli perakende satış sitesi Amazon ve Goodreads
bünyesinde bulunan kitapların miktarları tespit edilmiştir. Amazon fiziksel ya da e-kitap satışı
yaparken Goodreads e-kitap satışı yapan bir sitedir. Bu sitelerde ülke mutfakları üzerine yapılan
aramalar ile hangi ülke mutfağından ne kadar kitabın var olduğu belirlenmiştir.
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Araştırmadaki en önemli sınırlılık incelenen kitapların elde edilmesi ve ayrı ayrı
incelenmesinden ileri gelmektedir. Bu nedenle de kitap değerlendirmeleri yalnızca isimlerine
göre ve sayıları baz alınarak gerçekleştirilmiştir.
Bulgular
Yapılan içerik analizi sonucunda, sahip oldukları mutfak kültürleri bakımından hangi ülkelere
akademik çalışmalarda ne sıklıkta karşılaşıldığı belirlenmiştir. Aşağıda yer alan tablolarda,
ülkelerin “dünyanın en iyi mutfağı” olarak kaç farklı çalışmada referans olarak alındığı
gösterilmektedir.
Tablo 1’de Türkiye’de üretilen ve Türkçe kullanılarak yazılan toplam 20 makalede hangi
ülkelerin kaç defa “dünyanın en iyi mutfağı” olarak anıldığı gösterilmiştir.
Tablo 1. Türkiye Çıkışlı Makalelerdeki Sonuçlar
Ülkeler
Fransa
Türkiye
Çin
İtalya
Hindistan
Meksika
Tayland
İspanya
İngiltere

Tekrar Sayısı
20
15
14
7
1
1
1
1
1

Tablo 2’de İngilizce kullanılarak yazılmış toplam 35 uluslararası nitelikli makalede, hangi
ülkelerin kaç defa “dünyanın en iyi mutfağı” olarak anıldığı gösterilmiştir.
Tablo 2. Uluslararası Makalelerdeki Sonuçlar
Ülkeler
Fransa
İtalya
Çin
İngiltere
Hindistan
Japonya
Almanya
Meksika
Kore
Avustralya
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2
2
2

718

Mardin, TURKEY

7th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

İspanya
Tayland
Yunanistan
Portekiz
İskoçya
A.B.D.
Türkiye

2
1
1
1
1
1
1

Tablo 3’te Türkiye’de üretilen toplam 22 yüksek lisans veya doktora tezinde hangi ülkelerin
kaç defa “dünyanın en iyi mutfağı” olarak anıldığı gösterilmiştir.
Tablo 3. Türkiye Çıkışlı Lisansüstü Tezlerindeki Sonuçlar
Ülkeler
Fransa
Türkiye
Çin
İtalya
Tayland
İspanya
Peru
Brezilya
Japonya
Kore
Singapur
Vietnam

Tekrar Sayısı
20
16
15
6
4
3
1
1
1
1
1
1

Tablo 4’te uluslararası alanda üretilen toplam 12 yüksek lisans veya doktora tezinde hangi
ülkelerin kaç defa “dünyanın en iyi mutfağı” olarak anıldığı gösterilmiştir.
Tablo 4. Uluslararası Lisansüstü Tezlerindeki Sonuçlar
Ülkeler
Fransa
İngiltere
Tayland
Japonya
Çin
Hindistan
Peru

www.artuklukongresi.org

Tekrar Sayısı
6
2
2
2
2
1
1

719

Mardin, TURKEY

7th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

Avustralya
Meksika
Yunanistan
Almanya
İran

1
1
1
1
1

Tablo 5’te Türkiye’de üretilen makale ve lisansüstü tezlerinde hangi ülkelerin kaç defa
“dünyanın en iyi mutfağı” olarak anıldığı gösterilmiştir.
Tablo 5. Türkiye Çıkışlı Makale ve Tezlerdeki Toplam Sonuçlar
Ülkeler
Fransa
Türkiye
Çin
İtalya
Tayland
İspanya
Peru
Hindistan
Meksika
İngiltere
Brezilya
Japonya
Kore
Singapur
Vietnam

Tekrar Sayısı
40
31
29
13
5
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Tablo 6’da uluslararası alanda üretilen makale ve lisansüstü tezlerinde hangi ülkelerin kaç defa
“dünyanın en iyi mutfağı” olarak anıldığı gösterilmiştir.
Tablo 6. Uluslararası Makale ve Tezlerdeki Toplam Sonuçlar
Ülkeler
Fransa
İtalya
Çin
İngiltere
Japonya
Hindistan
Almanya
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Meksika
Tayland
Avustralya
İspanya
Kore
Yunanistan
Portekiz
İskoçya
A.B.D.
Peru
İran
Türkiye

3
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1

Tablo 7’de Amazon sitesinde hangi ülkenin mutfak kültürüne ait ne kadar kitap yer aldığı
gösterilmiştir. Amazon sitesi 1000’üzerinde sonuç çıkaran aramalarda sonuç sayısını otomatik
olarak yuvarlayarak vermektedir.
Tablo 7. Amazon Sitesinde Bulunan Kitap Sayıları
Ülkeler
Fransa
A.B.D.
İtalya
Çin
Hindistan
Japonya
İspanya
Tayland
Meksika
Yunanistan
Kore
Rusya
Türkiye

… cuisine
40.000
10.000
6.000
6.000
4.000
4.000
4.000
4.000
2.000
1.000
1.000
850
535

… food
20.000
50.000
20.000
20.000
10.000
10.000
10.000
8.000
10.000
4.000
3.000
2.000
1.000

Tablo 8’de Goodreads sitesinde hangi ülkenin mutfak kültürüne ait ne kadar kitap yer aldığı
gösterilmiştir.
Tablo 8. Goodreads Sitesinde Bulunan Kitap Sayıları
Ülkeler
Fransa
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Hindistan
A.B.D.
İtalya
Çin
Japonya
Meksika
Tayland
İspanya
Yunanistan
Kore
Rusya
Türkiye

282
275
268
236
164
153
152
83
81
65
63
62

549
1.655
866
742
843
743
432
305
169
198
88
136

Sonuç ve Değerlendirme
Gelişmişlik düzeyi ve ekonomik refah seviyesi nasıl olursa olsun turizm her ülke için değerli
bir gelir kaynağıdır. Seyahat etme olanaklarının zenginleşmesi ile beraber her geçen gün turizm
faaliyetlerine katılan insan sayısı artış göstermektedir. Turistler seyahat etmeyi planladıkları
destinasyonlar ile ilgili pek çok parametreyi göz önünde bulundurdukları gibi bunların içinde
en önemlilerinden birisi gastronomidir.
Gastronomik anlamda zenginlik bir destinasyonun turistik anlamda çekici olmasına yarayan
hayati faktörler arasındadır. Turizm motivasyonları arasında “yeni lezzetler deneme” arzusu
etkili bir itici güç haline gelmiştir. Bu nedenle de her destinasyon özgün gastronomik
değerlerini ortaya çıkarma ve dünyaya pazarlama derdine düşmüştür. Türkiye’de de buna
benzer, Türk mutfağının çeşitli şekillerde turizm pazarlarına tanıtılmasına yönelik çabalar
görülmektir.
Şüphesiz Türk insanı kendi mutfağına karşı derin bir hayranlık beslemektedir. Bu yönelim
akademik literatüre de yansımıştır. Gastronomi üzerine yazılmış çoğu makale ve tez
çalışmasında Türk mutfağı çeşitli açılardan dünyanın en iyi mutfakları arasında
gösterilmektedir. Hatta Türk mutfağını Fransız ve Çin mutfaklarıyla birlikte dünyanın önde
gelen üç mutfağı arasında görmeye yönelik genel bir kabulün varlığı da söz konusudur. Türk
mutfağı engin bir tarihsel geçmişe sahip olması ve çok sayıda farklı medeniyet etkisi ile
şekillenmiş olması itibariyle bu kanıyı ilk bakışta haklı çıkarmaktadır. Ancak günümüz turizm
katılımcıları nazarında bu kültürel mirasın pek de ehemmiyet taşımadığı ortadadır. Turistler
pratik olarak yeni ve farklı ürünler arayışındadır.
Ancak söz konusu uluslararası tanınırlık olduğunda Türkiye kaynaklı literatürün ölçüt olarak
alınması mümkün değildir. Türk mutfağı ne kadar gelişmiş ve yetkin bir mutfak olsa da küresel
ölçekte bilinir hale getirilmediği müddetçe bunun bir ehemmiyeti yoktur. Hedef kitleyi yabancı
turistler ve milletler oluştururken, belirleyici unsur da doğal olarak uluslararası literatürdür.
Uluslararası arenada Türk mutfağının ne kadar doğru ve yoğun biçimde tanındığının önemli
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göstergelerinden biri burada yatmaktadır. Ancak buradaki sonuçlar Türk literatürü ile uyumlu
değildir.
Araştırmada elde edilen sonuçlar ele alındığında yabancı akademik yayınlarda Türk mutfağının
elit bir mutfak olarak kabul edilmediği ortaya çıkmıştır. Makale ve tezlerde referans olarak
alınan üst düzey mutfaklar arasında Türk mutfağına çok nadir rastlanılmaktadır. Genel olarak
bakıldığında Fransız, İtalyan ve Çin mutfaklarının saygın mutfaklar olarak kabul edildiği göze
çarpmaktadır.
Bir diğer sonuca göre ise dünyanın en çok tercih edilen kitap satış sitelerinde Türk mutfağına
dair satılan kitapların seyrekliği göze çarpmaktadır. Küresel çapta faal olan bu sitelerde Türk
mutfağı üzerinde yazılmış kitap sayısı Fransa, İtalya, A.B.D. gibi ülkelerin mutfaklarına
yönelik olarak yazılmış eserlerin sayısından fersah fersah geridedir. Hatta Rusya, Yunanistan,
Kore gibi görece zayıf ya da Türk mutfağının rekabet halinde olduğu ülkelerin mutfaklarına
yönelik kitap sayıları bile daha fazladır.
Bu çalışmanın neticesinde Türk mutfağının uluslararası alanda yeterli bilinirliğe sahip olmadığı
ortaya çıkmaktadır. Dünya mutfaklarını bilimsel gözle ele alan akademik çalışmalarda dahi
vaziyet aynıdır. Hal böyleyken Türk mutfağının sıradan turiste hitap ederek çekicilik
oluşturması mümkün görünmemektedir.
Daha sonra yapılacak benzer çalışmalarda, bu araştırmada yalnızca sayısal olarak ele alınan
uluslararası kitapların içerikleri bakımından incelenmesi ve Türk mutfağından ne şekilde söz
edildiği yahut Türk mutfağına ne sıklıkta değinildiği incelenebilir.
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SUMMARY
The training program consists of four elements: the targets planned to be achieved, the content
to be organized according to these targets, the training situations covering the methods to be
applied in the transfer of this content and the materials to be used, and the evaluation showing
the extent to which the planned targets can be achieved (Danişman & Karadağ, 2015).
Along with the constructivist approach in the new education and training programs, the spiral
structure, which is one of the content editing approaches, is taken as the basis. The basic
principle of the spiral structure is continuity, and according to this spiral structure, the topics
show continuity under the same headings and at different depths. For this reason, the concept
of “readiness” is of great importance in terms of new education and training programs.
Because the gains to be obtained at any level are directly related to the gains at lower levels
and are built on them (MEB, 2018). In addition, it is thought that there are positive linear
relationships between students' readiness levels and variables such as academic achievement,
skills and attitudes.
Considering the development levels of the course in cognitive, affective and psychomotor
development areas, teaching methods and techniques should be applied appropriately and
correctly in order to ensure course gains at the highest level (Güçoğlu & Savaş, 2020).
The aim of this study is to compare and evaluate the cognitive acquisitions in the 4th grade
physical education and game course and the 5th grade physical education and sports
curriculum, which was prepared by the Ministry of National Education and entered into force
in 2018, in the context of readiness. The study is a compilation made in the form of evaluation
and interpretation of the findings during and after the literature review. To collect data in this
study; The scanning technique was used by making use of the Physical Education and Sports
and Physical Education and Game Curriculum published by the Ministry of National
Education in 2018. When making a comparison, first of all, the achievements in the 4th grade
physical education and game course and the 5th grade physical education and sports course
curriculum; It is divided into cognitive, psychomotor and affective learning areas by referring
to the expert opinion. Then, the 4th grade cognitive acquisitions and the 5th grade cognitive
acquisitions were compared in the context of readiness. The research is in the scanning model
and is a qualitative study. As a result of the comparison of the acquisitions, it was seen that 3
acquisitions in the 4th grade were equivalent and complemented each other in the 5th grade,
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while 9 of the 5th grade cognitive acquisitions did not have an infrastructure equivalent in the
4th grade cognitive acquisitions. At the same time, it was seen that 3 acquisitions violated the
principle from simple to complex, which is one of the teaching principles.
Keywords: Pysical Education, Cirruculum, Readiness

ÖZET
Eğitim programı, ulaşılması planlanan hedefler, bu hedeflere göre düzenlenecek olan içerik,
bu içeriğin aktarılmasında uygulanacak olan yöntemleri ve kullanılacak olan materyalleri
kapsayan eğitim durumları ve planlanan hedeflere ne ölçüde ulaşabileceğini gösteren
değerlendirme olmak üzere dört öğeden oluşmaktadır (Danişman & Karadağ, 2015). Yeni
eğitim-öğretim programlarında yapılandırmacı yaklaşımla birlikte içerik düzenleme
yaklaşımlarından sarmal yapı temele alınmıştır. Sarmal yapının temel ilkesi sürekliliktir ve bu
sarmal yapıya göre konular aynı başlıklarda ve farklı derinliklerde süreklilik gösterir. Bu
nedenle “hazırbulunuşluk” kavramı yeni eğitim-öğretim programları açısından büyük önem
taşımaktadır. Çünkü herhangi bir kademede edinilecek kazanımlar daha alt kademelerdeki
kazanımlarla doğrudan ilişkilidir ve onların üzerine yapılandırılır (MEB, 2018). Ayrıca
öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeyleri ile akademik başarı, beceri ve tutum gibi değişkenler
arasında pozitif yönlü doğrusal ilişkiler olduğunu düşünülmektedir.
Özellikle dersin bilişsel, duyuşsal ve psikomotor gelişim alanlarındaki gelişim seviyeleri göz
önüne alındığında ders kazanımlarının en üst düzeyde sağlanması için öğretim yöntem ve
tekniklerinin yerinde ve doğru uygulanması gerekmektedir (Güçoğlu & Savaş, 2020).
Bu çalışmanın amacı Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 2018’de yürürlüğe giren
4.sınıf beden eğitimi ve oyun dersi ile 5.sınıf beden eğitimi ve spor dersi öğretim programında
yer
alan
bilişsel
kazanımların
hazırbulunuşluk
bağlamında
karşılaştırılarak
değerlendirilmesidir. Çalışma literatür taraması esnasında ve sonrasında bulguların
değerlendirilmesi ile yorumlanması şeklinde yapılmış bir derlemedir.
Bu çalışmada veri toplamak için; Milli Eğitim Bakanlığının 2018 yılında yayınladığı Beden
Eğitimi ve Spor ve Beden Eğitimi ve Oyun dersi Öğretim Programından yararlanılarak tarama
tekniği kullanılmıştır. Karşılaştırma yapılırken öncelikle 4.sınıf beden eğitimi ve oyun dersi
ile 5.sınıf beden eğitimi ve spor dersi öğretim programında yer alan kazanımları; uzman
görüşüne başvurularak bilişsel, psikomotor ve duyuşsal öğrenme alanlarına göre ayrılmıştır.
Daha sonra 4.sınıf bilişsel kazanımlar ile 5.sınıf bilişsel kazanımlar hazırbulunuşluk
bağlamında karşılaştırılmıştır. Araştırma tarama modelinde olup nitel bir çalışmadır.
Kazanımların karşılaştırmaları sonucunda 4.sınıftaki 3 adet kazanımın 5.sınıfta karşılığı
olduğu ve birbirini tamamladığı görülürken 5.sınıf bilişsel kazanımlarından 9 tanesinin 4.sınıf
bilişsel kazanımlarda bir altyapı karşılığının olmadığı görülmüştür. Aynı zamanda 3 tane
kazanımın öğretim ilkelerinden basitten-karmaşığa ilkesini ihlâl ettiği görülmüştür 4.sınıftaki
2 tane kazanımın da 5.sınıfta tamamlayıcı bir kazanımı olmadığı görülmüştür.
Anahtar kelimeler: Beden Eğitimi, Öğretim Programı, Hazırbulunuşluk
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Araştırma Bulguları ve Tartışma
4. sınıf beden eğitimi ve oyun dersi ile 5. sınıf beden eğitimi ve spor dersi bilişsel kazanımları
öncelik-sonralık, içerik ve öğretim ilkelerine uygunluk açısından karşılaştırılmıştır.

4.Sınıf Bilişsel Kazanımlar

5.Sınıf Bilişsel
Kazanımlar

Kazanım Açıklaması

BO.4.1.2.2.Oynadığı
oyunların içindeki hareket
becerilerini tanımlar.

BE.5.1.2.1. Oyun ve
etkinliklerde kullandığı
temel hareket kavramlarını
açıklar.

Öğrencilere temel hareket
kavramları açıklanır ve her
öğrenciden verilen hareket
kavramlarına uygun birer
örnek bularak göstermesi
hedeflenir. Öğrencilere farklı
ortamlarda katılabilecekleri
çeşitli oyunlar sunularak, bu
oyunları ağırlıklı olarak
oluşturan hareket becerilerinin
neler olduğunu söylemeleri
hedeflenir.

BO.4.1.2.3. Oyun ve fiziki
etkinliklerde kendisinin ve
arkadaşlarının
performanslarını
değerlendirir.

BE.5.1.2.9.Oyun ve
etkinliklerde kendisinin ve
arkadaşlarının
performanslarını
değerlendirir.

Öğrencilere oynadıkları oyun
veya etkinliklerle ilgili öz /
akran değerlendirme formları
hazırlanarak dağıtılır.
Öğrencilerden oyun ve
etkinliklerden sonra
kendilerinin ve arkadaşlarının
performanslarını
değerlendirmeleri hedeflenir.

BO.4.1.3.1. Çeşitli stratejileri
ve taktikleri kullanarak
oyunlar tasarlar.

BE.5.1.3.1. Oyun ve
etkinliklerde hücuma
yönelik strateji ve taktikleri
gösterir.

Program tasarlamak daha üst
düzey bilişsel beceri
gerektirirken bu becerinin 4.
sınıfta verilmesi; 5. sınıfta
verilen kazanımın daha alt
basamak bilişsel beceri
gerektiren bir durum olması
kazanımın Öğretim
İlkelerinden basittenkarmaşığa ilkesini ihlâl ettiği
görülmektedir.

BE.5.1.3.2. Oyun ve
etkinliklerde savunmaya
yönelik strateji ve taktikleri
gösterir.

BO.4.2.2.1. Fiziksel
uygunluğunu geliştirecek
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uygun programlar tasarlar.

fiziksel uygunluğuna olan
etkilerini açıklar.

fiziksel uygunluklarına olan
etkilerini açıklamaları istenir.
Fakat program tasarlamak
daha üst düzey bilişsel beceri
gerektirirken bu becerinin 4.
sınıfta verilmesi; 5. sınıfta
verilen kazanımın daha alt
basamak bilişsel beceri
gerektiren bir durum olması
kazanımın Öğretim
İlkelerinden basittenkarmaşığa ilkesini ihlâl ettiği
görülmektedir.

BO.4.2.2.2. Sağlığını
korumak için günlük ve
haftalık beslenme listesi
hazırlar.

BE.5.2.2.4. Fiziksel
etkinliklerde ne zaman ve
nasıl beslenmesi gerektiğini
açıklar

Öğrencilere yeterli ve düzenli
beslenmeye ait bilgiler
hatırlatılmalıdır. Oyun ve fiziki
etkinliklerde istenilen
performansa ulaşmada
beslenmenin önemi
tartışılmalıdır. Öğrencilerden
sağlığını korumak ve düzenli
şekilde katıldıkları etkinliklere
uygun olarak günlük ve
haftalık beslenme listelerini
hazırlamaları hedeflenir. Fakat
program listesi hazırlamak
daha üst düzey bilişsel beceri
gerektirirken bu becerinin 4.
sınıfta verilmesi; 5. sınıfta
verilen kazanımın daha alt
basamak bilişsel beceri
gerektiren bir durum olması
kazanımın Öğretim
İlkelerinden basittenkarmaşığa ilkesini ihlâl ettiği
görülmektedir.

BO.4.2.2.5. Oyun ve fiziki
etkinliklerde zamanını etkili
kullanır.

BE.5.1.2.4. Oyun ve
etkinliklerde zamanı etkili
kullanmanın önemini fark
eder.

Öğrencilere oyun ve
etkinliklere katılımı arttırmak
ve performanslarını
geliştirmek için zaman
yönetiminin öneminden
bahsedilmelidir. Hedef
belirleme, plan yapma ve
uygulamada (etkinliğin
başlangıç ve bitiş süresi)
zamanı etkili kullanmak için
fırsatlar yaratılır. 5. sınıftaki

www.artuklukongresi.org

728

Mardin, TURKEY

7th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

kazanımın Duyuşsal Öğrenme
ağırlıklı olduğu söylenebilir.

BO.4.2.2.9. Oyun ve fiziki
etkinliklerde karşılaştığı
problemleri çözer.

5.Sınıfta bu kazanımın
tamamlayıcısı bir kazanım
bulunmamaktadır.

Öğrencilere çeşitli oyunlar
oynatarak, oyunlarda istenilen
sonuca gitmeyi engelleyen
durumların farkına varmaları
ve bunlar için bireysel ve grup
hâlinde çözüm üretmeleri
hedeflenir. Öğrencilerden
ürettikleri çözümleri
arkadaşları ile paylaşmaları
istenir.

BO.4.2.3.4. Uluslararası
müsabakalarda başarılı olmuş
Türk sporcularını araştırır.

5.Sınıfta bu kazanımın
tamamlayıcısı bir kazanım
bulunmamaktadır.

Öğrencilere ülkemizi önemli
spor organizasyonlarda temsil
eden sporcularımızı
araştıracakları proje ve ev
ödevleri verilip başarılı olmuş
Türk sporcularını araştırması
istenir.

4.Sınıfta bu kazanıma altyapı
hazırlayıcı bir kazanım
bulunmamaktadır.

BE.5.1.2.5.Oyun ve
etkinliklerde farklı iletişim
yollarını kullanır.

Oyun ve etkinliklerde sağlıklı
iletişim kurmak için gerekli
olan sözlü (etkili dinleme,
etkili mesaj gönderme, ben ve
biz dili kullanma), görsel
(beden dili, jest ve mimikler,
vurgular vb.) ve yazılı iletişim
yollarını kullanmaları için
fırsatlar sunulur.

4.Sınıfta bu kazanıma altyapı
hazırlayıcı bir kazanım
bulunmamaktadır.

BE.5.2.2.2. Katıldığı
etkinliklerde fiziksel
etkinlik düzeyini ölçer.

Öğrenciler fiziksel aktivite
günlüğü tutma, günlük atılan
adım sayısını adım sayar ile
belirleme, etkinliklerde
dakikadaki kalp atımını takip
etme gibi fiziksel etkinlik
düzeyi gözlem yollarını
denemeleri istenir.

4.Sınıfta bu kazanıma altyapı
hazırlayıcı bir kazanım
bulunmamaktadır.

BE.5.2.2.5. Fiziksel
etkinliklerde kendisinin ve
başkalarının güvenliğine
etki eden durumları açıklar.

Öğrencilerden eğitim-öğretim
yılı başında fiziksel etkinlikler
sırasında ısınma, soğuma, spor
malzemesi seçimi ve
güvenlikle ilgili konuların
önemi hakkında tartışmaları
istenip güvenliğe etki eden
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durumları açıklamaları
hedeflenir.

4.Sınıfta bu kazanıma altyapı
hazırlayıcı bir kazanım
bulunmamaktadır.

BE.5.2.2.6. Fiziksel
etkinliklerde kendisinin ve
başkalarının sağlığına etki
eden durumları açıklar.

Öğrencilerin fiziksel etkinlik
sırasında sağlığa etki eden
konuların önemi hakkında
tartışmaları istenip güvenliğe
etki eden durumları
açıklamaları hedeflenir.

4.Sınıfta bu kazanıma altyapı
hazırlayıcı bir kazanım
bulunmamaktadır.

BE.5.2.2.7.Fiziksel
etkinliklerde ilkyardımın
genel amaçlarını ve
uygulamalarını bilir.

Öğrenciler fiziksel etkinlik ve
oyun ortamlarında burun
kanaması, çarpışma, burkulma
gibi durumlarla
karşılaşabilirler. Bu nedenle
öğrencilerin ilk yardımın
tanımı, önemi, genel amaçları
ve İlk yardımın temel
kurallarını bilmeleri
hedeflenir.

4.Sınıfta bu kazanıma altyapı
hazırlayıcı bir kazanım
bulunmamaktadır.

BE.5.2.3.2. Atatürk’ün
sporla ilgili söylediği
sözleri açıklar.

Öğrencilerden “Millî
Bayramlarımız ve Atatürk”
haftasında Atatürk’ün spor ve
sporculara neden önem
verdiğini açıklamaları
istenmelidir. Öğrencilerden
“Millî Bayramlar ve Atatürk”
haftasında Atatürk’ün spora ve
sporcuya neden önem
verdiğini araştırmaları ve sınıf
içinde tartışmaları istenir.

4.Sınıfta bu kazanıma altyapı
hazırlayıcı bir kazanım
bulunmamaktadır.

BE.5.2.3.3. Yakın
Öğrencilere okulun bulunduğu
çevresine ait halk danslarını yöreye ait halk danslarının
tanır.
müziği, kıyafetleri ve figürleri
hakkında bilgi sunulmalıdır.
Bölgenin halk danslarının
çeşitliliğine ilişkin örnek
uygulamalara yer verilip.
Yakın çevresine ait halk
danslarını tanımaları sağlanır.

4.Sınıfta bu kazanıma altyapı
hazırlayıcı bir kazanım
bulunmamaktadır.

BE.5.2.3.4. Geleneksel
çocuk oyunlarını tanır.
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seçilerek sunulur. Böylece bir
yandan öğrenciler temel
becerilerini geliştirirken diğer
yandan da kendi kültürel
değerlerini tanımaları ve sahip
çıkmaları hedeflenir.
4.Sınıfta bu kazanıma altyapı
hazırlayıcı bir kazanım
bulunmamaktadır.

BE.5.2.3.5. Olimpik
kavramları bilir.

Öğrencilere modern olimpiyat
oyunlarının sınıflaması (yaz,
kış ve paralimpik oyunlar),
olimpik sembol (halkalar,
meşale ve slogan) ve
simgelerin (yemin, marş,
bayrak, maskot, madalya vb.)
anlamlarını ve içeriğini
öğrenebileceği etkinlikler
sunulup öğrencilerin bu
kavramları bilmeleri
hedeflenir.

4. sınıfta yer alan “Oynadığı oyunların içindeki hareket becerilerini tanımlar.” “Oyun ve fiziki
etkinliklerde kendisinin ve arkadaşlarının performanslarını değerlendirir.” “Oyun ve fiziki
etkinliklerde zamanını etkili kullanır.” 5. sınıftaki karşılığı olan “Oyun ve etkinliklerde
kullandığı temel hareket kavramlarını açıklar.” “Oyun ve etkinliklerde kendisinin ve
arkadaşlarının performanslarını değerlendirir.” “Oyun ve etkinliklerde zamanı etkili
kullanmanın önemini fark eder.” Kazanımların birbirini karşıladığı ve tamamlar nitelikte
olduğu görülmektedir.
4. sınıf öğretim programında yer alan “Çeşitli stratejileri ve taktikleri kullanarak oyunlar
tasarlar.” “Fiziksel uygunluğunu geliştirecek uygun programlar tasarlar.” “Sağlığını korumak
için günlük ve haftalık beslenme listesi hazırlar.” kazanımları ve 5.sınıfta karşılığı olan “Oyun
ve etkinliklerde hücuma yönelik strateji ve taktikleri gösterir.” “Oyun ve etkinliklerde
savunmaya yönelik strateji ve taktikleri gösterir.” “Katıldığı fiziksel etkinliklerin, fiziksel
uygunluğuna olan etkilerini açıklar.” “Fiziksel etkinliklerde ne zaman ve nasıl beslenmesi
gerektiğini açıklar.” Kazanımları karşılaştırıldığında daha üst düzey bilişsel beceri
gerektirirken becerilerin 4. sınıfta verilmesi; 5. sınıfta verilen kazanımın daha alt basamak
bilişsel beceri gerektiren bir durum olması kazanımın öğretim ilkelerinden basitten-karmaşığa
ilkesini ihlâl ettiği görmektedir.
4. sınıf öğretim programında yer alan “Oyun ve fiziki etkinliklerde karşılaştığı problemleri
çözer.” “Uluslararası müsabakalarda başarılı olmuş Türk sporcularını araştırır.”
kazanımlarının 5. Sınıf kazanımlarında tamamlayıcı bir kazanımı olmadığı görülmektedir.
5. sınıf öğretim programında yer alan “Oyun ve etkinliklerde farklı iletişim yollarını kullanır.”
“Katıldığı etkinliklerde fiziksel etkinlik düzeyini ölçer.” “Fiziksel etkinliklerde kendisinin ve
başkalarının güvenliğine etki eden durumları açıklar.” “Fiziksel etkinliklerde kendisinin ve
başkalarının sağlığına etki eden durumları açıklar.” “Fiziksel etkinliklerde ilkyardımın genel
amaçlarını ve uygulamalarını bilir.” “Atatürk’ün sporla ilgili söylediği sözleri açıklar.”
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“Yakın çevresine ait halk danslarını tanır.” “Geleneksel çocuk oyunlarını tanır.” “Olimpik
kavramları bilir.” Kazanımlarına bakıldığında ise bu kazanımlara 4. sınıfta altyapı oluşturacak
bir kazanım bulunamamıştır.
Sonuç ve Öneriler
4. sınıftaki 3 tane kazanımın 5. sınıfta karşılığı olduğu ve birbirini tamamladığı görülmüştür.
Kazanımların karşılaştırılması sonucunda; 5. sınıf Beden Eğitimi ve Spor dersi bilişsel
kazanımlarından 9 tanesinin 4. sınıf Beden Eğitimi ve Oyun dersindeki bilişsel kazanımlarda
bir altyapı oluşturabilecek bir kazanımın olmadığı görülmüştür. Altyapı karşılığının olmaması
bir sonraki sınıf kademesinde sorun yaratabileceği düşünülmektedir. Bu yüzden bu
kazanımların 4. Sınıfta altyapı karşılığı olması önemli görülmektedir.
3 tane kazanımın Öğretim ilkelerinden basitten-karmaşığa ilkesini ihlâl ettiği görülmüştür.
Yani kazanımlar karşılaştırıldığında daha üst düzey bilişsel beceri gerektirirken becerilerin 4.
sınıfta verilmesi; 5. sınıfta verilen kazanımın daha alt basamak bilişsel beceri gerektiren bir
durum olması kazanımın öğretim ilkelerinden basitten-karmaşığa ilkesini ihlâl ettiği
görülmektedir.
Kazanımların sınıflarının yer değiştirmesi daha uygun olacaktır. Böylelikle basittenkarmaşığa ilkesi ihlâl edilmemiş olacaktır.
4. sınıftaki 2 tane kazanımın da 5. sınıfta tamamlayıcı bir kazanımı olmadığı görülmüştür.
Yani 4.sınıfta yer alıp 5.sınıfta pekiştirme amaçlı kullanılabilecek bir kazanım
bulunamamıştır. Tamamlayıcı kazanımın olması daha uygun olacaktır.
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MOBİL İZİNLİ PAZARLAMA UYGULAMALARININ MARKA İLETİŞİM
FAALİYETLERİNE YÖNELİK TÜKETİCİ TUTUMLARI ÜZERİNE ETKİSİ
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ÖZET
Bu araştırma kurumsal güven, kişisel güven, algılanan kontrol ve mobil pazarlama deneyimi
boyutlarına bağlı mobil pazarlama kapsamında yapılan izinli pazarlama uygulamalarının marka
iletişim faaliyetlerine yönelik tüketici tutumlarına olan etkisini belirlenmeyi amaçlamıştır.
Araştırmanın sonuçlarına göre kişisel güven, kurumsal güven ve mobil pazarlama deneyiminin
izin faktörü üzerinde etkili olarak marka iletişim faaliyetlerine yönelik tüketici tutumunu
etkilediği görülürken, algılanan kontrolün izin faktörü üzerinde etkili olmadığı için marka
iletişim faaliyetlerine yönelik tüketici tutumunu etkilemediği görülmüştür. İzinli pazarlama
üzerinde en çok etkili faktör olan kişisel güven, tüketicinin işletmeyle olan etkileşimi sonucu
elde ettiği güveni oluşturup, mobil mesajların kabulünü ve kullanımını etkileyerek marka
iletişim faaliyetlerine yönelik tutumu olumlu hale getiren önemli bir değişken olduğu
görülmüştür. İzinli pazarlama üzerinde etkili ikinci faktör olan mobil pazarlama deneyiminin,
tüketicilerin geçmişte mobil pazarlama ile ilgili yaşadığı deneyimleri oluşturup, mobil
mesajların kabulünü ve kullanımını etkileyerek marka iletişim faaliyetlerine yönelik tutumu
olumlu hale getiren önemli bir değişken olduğu görülmüştür. İzinli pazarlama üzerinde etkili
üçüncü faktör olan kurumsal güven, tüketicinin işletmenin mobil pazarlamayı kanun ve
yasalara uygun bir şekilde hareket ettiğine yönelik inancını oluşturup, mobil mesajların
kabulünü ve kullanımını etkileyerek marka iletişim faaliyetlerine yönelik tutumu olumlu hale
getiren önemli bir değişken olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: İzinli Pazarlama, Kişisel Güven, Kurumsal Güven, Mobil Pazarlama
Deneyimi, Algılanan Kontrol

EFFECT OF MOBILE LEAVE MARKETING APPLICATIONS ON CONSUMER
ATTITUDES TOWARD BRAND COMMUNICATION ACTIVITIES

ABSTRACT
This research has aimed to determine the effect of marketing practices for brand communication
activities for brand communication activities in the scope of mobile marketing of corporate
trust, personal confidence, perceived control and mobile marketing experience dimensions.
According to the results of the research, personal confidence, corporate trust and mobile
marketing experience effective on the permission factor of the mobile marketing experience,
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while it is observed that the consumer attitude towards brand communication activities is not
effective on the permission factor of the permissible control, it was observed that it has not
affected the consumer attitude towards brand communication activities. Personal trust, which
is the most effective factor on leave marketing, it has been seen that the consumer creates the
confidence in which the interaction with the business is affecting the acceptance and use of
mobile messages and has a significant variable that makes the attitude towards brand
communication activities by affecting the acceptance and use of mobile messages. It has been
seen that the mobile marketing experience, which is the second factor on the permit marketing,
creates the experiences of consumers in the past and affect the acceptance of mobile messages
and make the attitude towards the brand communication activities by affecting the acceptance
and use of mobile messages. Corporate trust, which is the third factor effective on the permit
marketing, it has been seen that the consumer is a significant variable that makes the entire
belief that the business moves in accordance with the law and laws in accordance with the law
and affect the acceptance and use of mobile messages.
Keywords: Permission Marketing, Personal Trust, Corporate Trust, Mobile Marketing
Experience, Perceived Control
GİRİŞ
İzinli pazarlama kavramı ilk kez 1999 yılında Seth Godin tarafından ortaya çıkarılmıştır. İzinli
pazarlama, işletmelerin müşterilerden izin alarak onlara çeşitli pazarlama iletişimi mesajlarını
göndermesi olarak tanımlanmaktadır. İzinli pazarlamanın temel amacı müşterilerle uygun bir
diyaloğun başlamasını sağlamak ve bu diyaloğu geliştirerek tüketicilerin işletmeyle sürekli bir
bağlantı içerisinde olmasını sağlamaktır. İzinli pazarlama veri tabanlı pazarlama, mobil
pazarlama, e-mail pazarlaması, internet pazarlaması vb, dijital pazarlama unsurlarıyla bir arada
kullanılmaktadır (Brandal ve Kent, 2003, s.3). İzinli pazarlama kaydolma ve vazgeçme olmak
üzere iki şekilde yapılmaktadır. Kaydolmaya yönelik izinli pazarlama, genellikle işletme
tarafından çevrimiçi hesap oluşturularak müşterilerden açıkça izin istemek şeklindir.
Müşteriler, istedikleri zaman işletmeden gelen mesajları almaktan vazgeçebilme imkanına
sahip olmaktadır. Vazgeçmeye yönelik izinli pazarlama ise, işletme tarafından ilk mesaj da
dahil olmak üzere müşterinin izni alınmadan promosyon mesajları gönderilmekte, ancak
müşteri istediği zaman bu mesajları almaktan vazgeçebilme imkanına sahip olmaktadır (Kumar,
Zhang ve Luo, 2014, s.404). İzinli pazarlamanın başarısının temelinde, potansiyel müşterilerin
kendilerine gelen mesajları kabul etmesini sağlayacak değer tekliflerinin oluşturulması
yatmaktadır. Kişiselleştirme mesajları, indirim, hediye teklifleri vb. unsurları değer teklifi
oluşturabilmektedir (Jones, 2004, s.99). İzinli pazarlamayı uygulayacak işletmelerin
izleyebilecekleri beş temel adım bulunmaktadır. Bunlardan birincisi tüketiciye pazarlama
stratejisine gönüllü girmesi için bir ödül vaat edilmesi, ikincisi tüketici ilgi gösteriyorsa hizmet
ve ürünlerle ilgili olarak detaylı bilgiler aktarılması, üçüncüsü tüketicinin verdiği izni üst
basamaklara çıkartabilmek için ödül sistemi pekiştirilmesi, dördüncüsü tüketiciden daha fazla
bilgi edinebilmek için ek ödüller önerilmesi ve beşincisi zaman içinde tüketicinin verdiği izinle
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satın alma davranışını kara dönüştürmek için harekete geçilmesi olmaktadır (Ünal, 2010,
s.159).
İzinli pazarlamayla ilgili önceki araştırmalar incelendiğinde T e z i n d e, S m i t h, M u r p h y
(2002) çalışmasında tüketicilerin hangi tür mesajlardan etkilenerek kişisel bilgi verdiğini
açıklamak amaçlanmıştır. Burada Avustralya Üniversitesi İşletme bölümü departmanının yeni
mezunlarına yönelik yaptığı izinli pazarlama faaliyetinin etkinliği incelenmiştir. Doğrudan
posta aracılığıyla yeni mezunlara ulaşılmış ve onlardan okulun kişisel web sitesinde bilgilerini
doldurmalarını istemiştir. Burada yeni mezun durumunda bulunan 411 kişiye 3 farklı mesaj
içeren mektuplar gönderilmiştir. İlk mektup grubu yüksek marka değeri düşük kişiselleştirme
mesajı vermiştir. İkinci mektup grubu düşük marka değeri yüksek kişiselleştirme mesajı
vermiştir. Üçüncü mektup grubu yüksek marka değeri yüksek kişileştirme mesajı vermiştir.
Araştırma sonucunda daha çok ikinci mektup grubunun kişiselleştirmeyi ön planda tutan
mektup gruplarının daha fazla üyelik çektiği anlaşılmıştır. Eric Brey, Ian (Amy), Kim ve
Morrison (2007) çalışmasında tüketicilerin işletmelere internet üzerinde neden kişisel
bilgilerini verdiğini incelemiştir. Araştırmacılar bu çalışma çerçevesinde Kanada Turizm
Komisyonu (CTC) için yapılan İnternet Seyahat Anketi'nin verilerini incelemiştir. Burada
tüketicilerin web üzerinde kişisel bilgileri verme nedenleri değişmektedir. Burada tüketiciler
kişiselleştirme içeren mesajlardan etkilenerek kişisel bilgilerini vermiş olabilir. İndirim bileti
almak için kişisel bilgilerini vermiş olabilir. Bir şifre almak için kişisel bilgilerini vermiş
olabilir. Bir yarışmaya katılmak amacıyla kişisel bilgilerini vermiş olabilir. Bir bültene abone
olmak için kişisel bilgilerini vermiş olabilir. Seyahat broşürü talep etmek için kişisel bilgilerini
vermiş olabilir. Çevrimiçi satın alma yapmak için kişisel bilgilerini vermiş olabilir. Araştırma
sonucunda tüketicilerin kişiselleştirme içeren mesajlar karşılığında kişisel bilgilerini verdiği
anlaşılmıştır. Aynı şekilde bir şifre almak içinde kişisel bilgilerini çok sık paylaşmaktadır. En
alt neden olaraksa seyahat broşürü talep etmek kişisel bilgilerini vermesi olmuştur.
Jayawardhena, Kuckertz, Karjaluoto ve Kautonen, (2009) yılı çalışmasında dört öncül faktörün
(kişisel güven, kurumsal güven, algılanan kontrol ve deneyim) tüketicilerin izinli mobil
pazarlamaya katılma istekliliği üzerindeki etkilerini incelemek için kavramsal bir model
geliştirmiştir. Veriler Finlandiya, Almanya ve İngiltere'deki tüketicilerin anketlerinden elde
edilmiştir. Araştırma sonunda tüketicilerin mobil pazarlamaya katılma kararını etkileyen ana
faktör, her üç ülkede ve cinsiyet genelinde önemli bir faktör olan kurumsal güven olduğu
anlaşılmıştır. Diğer öncül faktörlerin etkisi daha az belirgin bulunmuştur. Cinsiyet genelinde
göze çarpan farklılıklar saptanış, algılanan kontrol kadınlar için önemli değilken, erkekler için
izinlerin önemli bir belirleyici olduğu anlaşılmıştır. Kautonen, Karjaluoto, Jayawardhena ve
Kuckertz (2007) çalışmasında tüketicilerin izinli mobil pazarlamaya katılma isteklerini
etkileyen faktörler olarak kişisel ve kurumsal güvene ilişkin üç ülkeli bir karşılaştırma
yapmışlardır. Kişisel ve kurumsal temelli güvene ilişkin farklı boyutların kavramsal bir modeli
ve tüketicinin kişisel bilgi sağlama istekliliği ve kullanma izni üzerindeki etkisi, Finlandiya,
Almanya ve Birleşik Krallık'taki genç tüketicilerin anketlerinden elde edilen verilerle test
edilmiştir. Tüketicilerin mobil pazarlamaya katılma kararını etkileyen ana faktör, şirketin üç
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ülkede de önemli bir faktör olan medya varlığı olduğu anlaşılmıştır. Marangoz, Çelikkan ve
Aydın (2012) çalışmasında tüketicilerin mobil tabanlı izinli pazarlama uygulamalarına yönelik
tutum ve davranışlarını araştırmıştır. Araştırma çerçevesinde, toplam 653 kişiye yüz yüze anket
yapılmış ve elde edilen sonuçlar değerlendirilmiştir. Buna göre tüketicilerin izinli pazarlama
yaklaşımlarında modeldeki üç değişkenin de (deneyim, güven, kontrol) etkili olduğu
anlaşılmıştır.
Bu çalışma işletmelerin mobil izinli pazarlama faaliyetlerinin tüketicilerin marka iletişimi
faaliyetlerine yönelik olan tutumuna olan etkisini araştırmayı amaçlamıştır. Öncelikli olarak
mobil izinli pazarlama kavramı ve alt unsurları açıklanmıştır. İkinci olarak araştırma modeli ve
bu modele bağlı hipotezler belirlenmiştir. Üçüncü olarak ana kütle seçimi, örnekleme yöntemi
ve veri toplanma yöntemi belirlenmiştir. Son olarak ise toplanan verilerin analizi yapılarak
araştırma bulguları elde edilmiş ve araştırma sonuçları ortaya çıkarılmıştır.
1.
LİTERATÜR TARAMASI
Mobil İzinli Pazarlama
Mobil cihazlar, ortaya çıktıktan sonra tüketiciler tarafından en yaygın olarak kullanılan
ürünlerden biri olmuştur. Mobil cihazların zamanla internet teknolojisiyle birlikte kullanılmaya
başlamasıyla bu yaygınlık daha fazla artmış ve buna bağlı olarak mobil pazarlama ortaya
çıkmıştır. Mobil pazarlama, kablosuz internet özellikli mobil bir cihazla ürün veya hizmet satın
alma kabiliyeti olarak tanımlanmaktadır (Barnes ve Scornavacca, 2004, s.129). Mobil
pazarlamanın temel amacı, müşteri ve işletme arasında çift yönlü etkili bir iletişimi kurmaktır.
İşletmelerin mobil pazarlama çabalarında etkili bir iletişim kurabilmesi için kendisiyle
ilgilenebilecek potansiyel müşterileri kendisine çekmesi, diğer müşterileri ise rahatsız etmekten
kaçınması gerekmektedir. Mobil izinli pazarlama, işletmelerin müşterilerine kampanya mesajı
verirken önceden izin yoluyla onları rahatsız etmekten kaçınması olarak tanımlanmaktadır
Krishnamurthy, 2001). Mobil izinli pazarlama mesajlarıyla başarılı olmuş pek çok işletme
bulunmaktadır. Örneğin, Mcdonald’s 2002 yılında mobil ödülleri ve yarışmaları kullanarak
müşterilere mesaj gönderme iznini alarak 500.000 yeni aboneyle iletişim kurmayı başarmıştır
(Kavassalis ve arkadaşları, 2003, s.67). İşletmelerin mobil pazarlamayı müşterilere kabul
ettirmesi için dikkat etmesi gereken temel unsurlar şunlardır: (Barnes ve Scornavacca, 2004,
s.132-133).
•
Zaman ve Konum: İzinli pazarlama mesajları gönderilirken zaman
kavramını doğru kullanmak gerekmektedir. Özellikle müşteriler için özel
zamanlarda (doğum günü, evlilik yıldönümü vb). izin almak daha kolay
olmaktadır. Özellikle müşterilerin yoğun olmayabileceği günler ve saatleri
doğru belirlenerek izinli pazarlama tekliflerinin sunulması müşterinin
gönderilen mesajı dikkate almasını sağlayabilmektedir. Benzer şekilde
müşterinin bulunduğu konuma (lokasyona) uygun mobil pazarlama teklifleri
sunmak müşterinin gönderilen mesajı daha fazla dikkate almasını
sağlayabilmektedir.
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•
Bilgi: Müşteriden izin alabilmek için bilgiyi doğru kullanmak
gerekmektedir. Burada işletmenin mobil cihazlar aracılığıyla müşteriye
vereceği bilgi müşteriye uygun şekilde manipüle edilerek müşterinin dikkatini
çekmesini sağlamaktadır.
•
Kişiselleştirme: Mobil cihazlar aracılığıyla müşteriden istenen bilginin
alınmasının bir diğer yolu kişiselleştirme içeren mesajlarla tüketiciyi
etkilemektir. Gönderilen mesajda kişisel olarak değer gördüğünü anlayan
tüketici mesajlara çok daha fazla dikkat etmektedir.
Jayawardhena, Kuckertz, Karjaluoto ve Kautonen, (2009) çalışması ve bu çalışmayı temel alan
birçok diğer çalışma müşterilerin mobil cihazlarla yapılan iletişim çabalarına izin verme
durumunu etkileyen dört unsurun bulunduğunu söylemektedir. Bu unsurlar kurumsal güven,
kişisel güven, algılanan kontrol ve mobil pazarlama deneyimi olmaktadır.
Kurumsal Güven
Kurumsal güven tüketicinin veya müşterinin, işletmenin mobil pazarlamayı kurumsal bir
çerçevede, kanun ve yasalara uygun bir şekilde ve müşterinin onayladığı amaçlar doğrultusunda
kullandığına ilişkin güveni olmaktadır (Marangoz, Çelikhan ve Aydın, 2012, s.28). Kurumsal
güven, yasal, kültürel ve politik kurumlar, kulüpler ve dernekler gibi sivil toplum kuruluşları
ve medya da dahil olmak üzere geniş bir kurumsal çevreye atıfta bulunmaktadır (Kaunoten ve
diğerleri, 2007, s,107). Kurumsal güvenin sağlanmasında yasalar oldukça önemlidir. Müşteriler
işletmelere karşı kendilerini yasal olarak güvende hissettiklerinde satın alma kararını daha hızlı
vermektedir (Hakverdian ve Mayne, 2012, s.740). Müşteri bilgilerinin kötüye kullanımına karşı
koruma sağlayan kurumsal düzenleme kaynakları arasında ulusal hükümetler, AB ve Mobil
Pazarlama Birliği gibi ticaret birlikler bulunmaktadır (Jayawardhena ve diğerleri, 2009, s.477).
Tüketicilerin kuruma güven duymaması onların davranışlarını önemli ölçüde etkileyerek
kurumun eylemlerine karşı mesafeli durmasına neden olmaktadır. Bu yüzden kişiler olumsuz
algıya sahip oldukları kurumların mesajlarını dikkate almamakta ve tepki göstermemektedir
(Hudson, 2006, s.43-44). Bir kuruma karşı tüketicilerin yüksek derecede güven duymaları o
kurumun etkin ve verimli bir perfonmansa sahip olduğunda dair bir göstege olarak kabul
edilrken, tam tersine düşük güven duymaları kurumun etik olmayan işler yaptığına dair bir
inanç oluşturmaktadır (Askvik ve Jamil, 2013, s.460). Tüketicilerin kurumlara olan güvenlerini
kaybetmelerinin en önemli nedenleri olarak kurumların kendini yeterince iyi tanıtmaması,
kurumların adlarının yolsuzluk vb. etik olmayan faaliyetlerle anılması, sosyal sorumluluk
faaliyetlerine yeterince önem vermemeleri ve tüketiciyi gereğinden fazla rahatsız etmeleri
gösterilmektedir (Sööt ve Rootalu, s.85). Kurumların güvenilir çalışanlara sahip olması,
tüketicilere karşı verdikleri sözleri zamanında yerine getirmeleri, yasadışı faaliyetlerle
isimlerinin anılmaması, siyasal ilişkilerden uzak durmaları tüketicilerin kuruma dair
güvenlerini artttıran neden olmaktadır (Hakverdian ve Mayne, 2012, s.740). İzinli pazarlama
anlamında kurumun medyada var olması kurumun güvenilirliliğini önemli bir diğer etken
olmaktadır. Örneğin, sürekli reklam yapan bir işletme tüketiciyle sık temas ederek onun
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gözünde güçlü imajı oluşturarak tüketicinin güven duygusunu arttırmaktadır (Kaunoten ve
diğerleri, 2007, s,107).
Kişisel Güven
Kişisel güven müşterinin veya tüketicinin, mobil pazarlama çabası içerisinde olan işletmeyle
olan kişisel ilişkisi sonucu oluşan güveni olmaktadır. Burada güven müşterinin ürün veya
hizmetten elde ettiği olumlu deneyimle, işletme personelinin olumlu çabalarıyla veya diğer
müşterilerin olumlu yorumlarıyla oluşmaktadır (Jayawardhena ve diğerleri, 2009, s.476-477).
Mobil pazarlama çerçevesinde kişisel güvenin kazanılmasında etkili olan faktörlerin başında
gönderilen mesajların tüketicinin ilgi alanına girmesi gelmektedir. Tüketici kendisiyle
ilgilendiğini düşündüğü işletmelere çok daha çabuk güven duymaktadır. Yine kişisel güvenin
kazanılmasıyla ilgili önemli bir diğer etken işletmelerin tüketici tepkilerine hızlı bir şekilde
yanıt vermesi olmaktadır. Tüketici kendi problemlerine duyarlı olan işletmelere daha çabuk
güven duymaktadır.Yine parasal teşvikler, kaliteli reklam, sorunsuz hizmet vb. unsurların
işletmenin kişisel güven kazanmasında önemli olduğu görülmüştür (Al-Alak, 2010, s.30).
Online ve mobil pazarlama faaliyetlerinde kişisel güvenin kazanılmasında özellikle teknolojik
güven ve satıcı güveni önemli olmaktadır. Teknolojik güvenden kastedilen teknolojik araçlarla
tüketici probleminin çözümüyken, satıcı güveninden kastedilen satıcının samimi ve dürüst
davranması olmaktadır. Web sitesinin kalitesi de kişisel güvenin kazanılmasında önemli rol
oynamaktadır (Siau ve Shen, 2003, s,92-93).
Mobil pazarlama çerçevesinde kişisel güveni azaltan faktörlerin başında işletmelerin kişisel
bilgileri başkalarıyla paylaşacağı inancı gelmektedir. Tüketiciler özellikle işletmelerin web
sitelerinde verdikleri bilgilerin işletmeler tarafından başkalarına aktarıldığını düşünmektedir.
İşletmeler tüketicilerin bu yöndeki güvensizliğini azaltarak onların kişisel güvenini kazanmak
durumundadır (Hoffman, Novak ve Peralta, 1999, s.80-83). Özellikle internet hackerlarının
kişisel bilgilerini çalacağı düşüncesi tüketicilerin işletmelere olan güvenini azaltmaktadır. Bu
durum karşısında tüketicilerin güvensizliğini gidermek için işletmeler güvenlik yazılımlarını
kullanmaktadırlar. Amazon güvenlik sistemleri sayesinde tüketiciler hakkındaki bilgi
sızdırmaları önemli ölçüde azaltmıştı(Friedman, Kahn J.R ve Howe , 2000, s.34-36). Yapılan
araştırmalarda izinli kişisel güvenin izinli pazarlamaya olan etkisiyle ilgili çalışmalar daha çok
bankacılık sektörüyle ilgili olmuştur. Bu çalışmaların hepsinde iyi niyetli davranarak
müşterinin kişisel güvenini kazanan işletmelerin izinli pazarlama faaliyetlerine müşterilerin
daha çabuk yanıt verdiği görülmüştür (Menon ve diğerleri, 2019).
Algılanan Kontrol
Algılanan kontrol, kullanıcıların izin verildiği takdirde mobil reklamlar alması, alınan
mesajların sayısı ve içeriğini kontrol edebilme ve değiştirebilme imkanı olmaktadır (Marangoz,
Çelikhan ve Aydın, 2012, s.28). Müşteri kendisine gelen mobil mesajların içeriğini ve sayısını
kontrol altında tutacağını hissetmesi durumunda mobil pazarlama faaliyetlerine daha kolay izin
vermektedir (Klein ve diğerleri , 2000).
İşletmelerin müşterilerin algılanan kontrol arzusunu tatmin ederek onları kendine
bağlamaktadır. Müşteri işletmeyle etkileşimi sırasında her şeyin kendi kontrolünde olduğunu
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hissettiğinde işletmenin pazarlama faaliyetlerine daha kolay yanıt vermektedir. Ayrıca
müşterilerin geçmiş deneyimleri algılanan kontrolün sağlanmasını kolaylaştırmaktadır.
Müşterilerin bir işletmeyle geçmişte yaşadığı olumlu mobil pazarlama deneyimleri müşteride
gelen mesajların içeriğinin kendi kontrolünde olduğu algısını yaratmaktadır (Wang, 2014,
s.131). Müşterilerin algılanan kontrol arzusunun altında kendi kişisel bilgilerinin gizliliğinin
ihlal edilmesi olasılığı yatmaktadır. Müşteriler işletmelere sağladıkları bilgilerin kendi
kontrolleri altında olduğuna inandıklarında işletmelerden kendilerine gelen mesajlara daha
olumlar yanıtlar vermektedir (Xu, 2007, s.3).
Mobil Pazarlama Deneyimi
Mobil pazarlama deneyimi, mobil reklamlarla ilgili geçmiş deneyimleri, sıklığını, bilgilerin
güncellenmesine ilişkin tutumları ifade etmektedir. Düzenli olarak bir işletmenin mobil ürün ve
hizmetleri kullanan kişiler, diğer kişilere göre işletmenin mobil pazarlama faaliyetlerine daha
kolay izin vermektedir (Jayawardhena ve diğerleri, 2009, s.478).
Müşteriler için istedikleri yerde ve zaman mobil cihazlar aracılığıyla işletmeyle etkileşim
kurarak ve mobil cihazalar aracılığıyla işletmelerden kendi ihtiyaçlarına kişiselleştirilmiş ürün
ve hizmet teklifleri alarak olumlu mobil pazarlama deneyimi yaşamaktadır (Smutkupt, Krarirt
ve Esichaikul, 2010, s.128). İşletmelere müşterilere mobil pazarlama deneyimi yaşatmaya
dönük olarak indirimi, kampanya vb. parasal teklifler sunarken aynı zamanda içerik
güvenilirliği ve kalitesine de özen göstermektedir (Ström, Bendel ve Bredican, 2014, s.1004).
2.ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ
Araştırmanın Amacı
Mobil pazarlama kapsamında izinli pazarlama uygulamalarının etkili olup olmadığı daha
önceki çalışmalarda; kurumsal güven, kişisel güven, algılanan kontrol ve mobil pazarlama
deneyimi boyutları kullanılarak test edilmiştir. Yazındaki eksikleri tamamlamak amacıyla bu
çalışmada, bahsedilen boyutlara bağlı mobil pazarlama kapsamında yapılan izinli pazarlama
uygulamalarının marka iletişim faaliyetlerine yönelik tüketici tutumlarına olan etkisinin
belirlenmesi amaçlamaktadır. Ayrıca ana hedefe ek olarak, mobil cihazlar aracılığıyla yapılan
izinli pazarlama uygulamalarının yaş ve işletme türü faktörlerinde olan değişimi de açıklanmak
istenmiştir.
Araştırmanın Kısıtları
Araştırma sadece İstanbul şehrinde yaşayan, mobil alışveriş kullanıcıları üzerinde uygulamıştır.
Bu durum önemli bir kısıttır. Dolaysıyla sonuçların Türkiye’nin diğer şehirlerinde yaşamakta
olan tüketicileri de temsil edecek şekilde, Türkiye’nin genelliği için yorumlanması doğru
değildir. Ayrıca bazı cep telefonu kullanıcılarının mobil pazarlama uygulamalarına karşı
duyarız olması da önemli bir kısıt olmaktadır. Zaman ve maliyette önemli bir diğer kısıtı
oluşturmaktadır.
Araştırmanın Ana Kütlesi ve Örnekleme Yöntemi
Araştırmanın ana kütlesini, İstanbul ilinde yaşayan ve cep telefonlarında mobil uygulamaları
kullanan tüketiciler oluşturmaktadır. Araştırmada örnekleme yöntemi olarak kolayda
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örnekleme yöntemi tercih edilmiştir. Bu yöntemin tercih edilmesinin nedeni verilerin daha hızlı
bir şekilde toplanmasını sağlaması olmuştur.
Veri Toplama Yöntemi ve Yararlanılan Ölçekler
Araştırmada veri toplama yöntemi olarak anket yöntemi kullanılmıştır. Toplam 160 kişiden
anketler yoluyla veri toplama işlemi gerçekleştirilmiştir. Anket formunun oluşturulmasında
aşağıdaki ölçeklerden yararlanılmıştır.
Tablo 1
Araştırma Modeli Boyutlarının Oluşturulduğu Kaynaklar
Değişken

Yazarlar

Kullanılan Ölçek

Kurumsal
güven

Jayawardhena vd.
(2008)

1-kesinlikle katılmıyorum, …
-5 kesinlikle katılıyorum

Kişisel Güven

Jayawardhena vd.
(2008)

1-kesinlikle katılmıyorum, …
-5 kesinlikle katılıyorum

Algılanan
kontrol

Jayawardhena vd.
(2008)

1-kesinlikle katılmıyorum, …
-5kesinlikle katılıyorum

İzin

Jayawardhena vd.
(2008

1-kesinlikle katılmıyorum, …
-5 kesinlikle katılıyorum

Mobil
pazarlama
deneyimi

Jayawardhena vd.
(2008)

1-hiçbir zaman, … 5-her
zaman

Marka
İletişim
Faaliyetlerine
Yönelik
Tutum

Cho (2011)

1-kesinlikle katılmıyorum, …
-5 kesinlikle katılıyorum

Araştırmanın Modeli ve Hipotezler
Araştırmada kurumsal güvenin, kişisel güvenin, mobil pazarlama deneyiminin ve algılanan
kontrolün mobil izinli pazarlama uygulamalarını etkileyerek marka iletişim faaliyetlerine
yönelik tüketici tutumlarını etkilediği varsayılmış ve modelde ifade edilen şekliyle bu ilişkiler
açıklanmaya çalışılmıştır. Araştırmanın amacına göre hazırlanan model Şekil 1’de
görülmektedir
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Kurumsal
Güven

Kişisel
Güven

İzinli
Pazarlama
Algılanan
Kontrol

Marka
İletişim
Faaliyetlerin

Mobil
Pazarlama
Deneyimi

Şekil 1: Araştırma Modeli

Araştırma kapsamında oluşturulan model dâhilinde belirlenen değişkenler arasındaki ilişkilere
yönelik aşağıdaki hipotezler oluşturulmuştur:
H1: Kurumsal güvenin sağlanması yapılan mobil izinli pazarlama uygulamalarını olumlu
yönde etkiler.
H2: Kişisel güven sağlanması yapılan mobil izinli pazarlama uygulamalarını olumlu yönde
etkiler.
H3: Algılanan kontrolun sağlanması yapılan mobil izinli pazarlama uygulamalarını olumlu
yönde etkiler.
H4: Mobil pazarlama deneyimi sağlanması yapılan izinli pazarlama uygulamalarını olumlu
yönde etkiler.
H5: İzinli pazarlma uygulamaları işletmenin marka iletişim faaliyetlerine yönelik tüketici
tutumunu olumlu yönde etkiler.
2.6 Araştırma Verilerinin Analizi
Araştırma çerçevesinde öncelikle katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin bilgiler
verilmiş, daha sonra araştırmada kullanılan ankete yönelik olarak faktör analizi kullanılarak
frekans dağılımı ve güvenilirlik analizi yapılmıştır. Son olarak da araştırma modeli kapsamında
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geliştirilen ilişkiler regresyon analizi ve t testi kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin analizi
için IBM SPSS Statıstıc 20 adlı bilgisayar programı kullanılmıştır
2.6.1 Araştırma Katılımcılarının Demografik Özellikleri
Katılımcıların demografik özelliklerine yönelik olarak anket formuna, cinsiyet, yaş, eğitim
durumu, aylık kişisel gelir soruları eklenmiştir. Ayrıca mobil mesajlarının daha çok geldiği
işletme türünü belirlememeye yönelik olarak ankete bir soru eklenmiştir.
Ankete katılan 167 kişiden 7 tanesi, anketin ilk sorusunda mobil kanallar aracılığıyla
işletmelerden mesaj almadıklarını belirttikleri için geri kalan soruları cevap vermemiş ve
analize dahil edilmemişlerdir. Bu durum nedeniyle 160 kişiden elde edilen veriler analiz
edilmiştir. Ayrıca 65 yaş üstü hiç kimse ankete cevap vermemiştir. Araştırmaya katılanların
demografik özellikleri Tablo 2’de görülmektedir.

Cinsiyet
Erkek

Tablo 2
Katılımcıların Demografik Bilgileri
Miktar Yüzde
İşletme Türü
Miktar
84
52,5
Bankalar
96

Yüzde
60,0

Kadın

76

47,5

Online
Perakendeciler

64

40,0

Toplam

160

100,0

Toplam

160

100,00

Yaş
18-25

Miktar
26

Yüzde
16,3

Eğitim Durumu Miktar
İlkokul
1

Yüzde
0,6

26-35

69

43,1

Ortaokul

2

1,3

36-45

34

21,3

Lise

14

8,8

46-55

23

14,4

Lisans

105

65,6

56-65

8

5,0

Lisansüstü

38

23,8

Toplam

160

100,0

Toplam

160

100,0

Kişisel
Gelir(Aylık)

Miktar

Yüzde

1000TL ve altı

21

13,1

1001-2500 TL

32

20,0

2501-5000 TL

65

40,6
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5000-7500 TL

29

18,1

7500-10000 TL

8

5,0

10000TL ve Üstü

5

3,1

Toplam

160

100,0

2.6.2 Faktör Analizi ve Güvenilirlik Analizi
Araştırma çerçevesinde açıklanan kavramların boyutlarını belirlemek ve araştırmanın amacına
uygun olmayan değişkenlerin sayısını azaltmaya yönelik olarak faktör analizi yapılmıştır.
Kurumsal güven değişkeni %56.902 varyans açıklama oranıyla (KMO=,746; Chi-Square=
145,829; df=6 sig= 0,00), kişisel Güven değişkeni % 67.670 varyans açıklama oranıyla
(KMO=,852; Chi-Square= 640, 204; df=15 sig=0,00), algılanan kontrol değişkeni %53.395
varyans açıklama oranıyla (KMO=,555; Chi-Square= 48, 082; df= 3 sig= 0,00), mobil
pazarlama deneyimi değişkeni %64.235 varyans açıklama oranıyla (KMO= ,749; Chi-Square=
255, 014; df= 15 sig= 0,00), izinli pazarlama değişkeni %74.791 varyans açıklama oranıyla
(KMO= ,862; Chi-Square= 621,735; df= 21 sig= 0,00), marka iletişim faaliyetlerine yönelik
tutum değişkeni %65,357 varyans açıklama oranıyla (KMO= ,830; Chi-Square= 374,048; df=
10 sig= 0,00) tek faktör altında toplanmıştır. Ayrıca faktör analizi sonrasında ankette yer alan
her bir sorunun güvenilirliğini belirlemek için güvenilirlik analizi yapılmıştır.
Tablo 3
Faktör Adı
Açıklanan
Kaiser-Meyer-Olkin Cronbach’s Alpha
Varyanslar
Ölçek Geçerliliği:
Değeri
Kurumsal Güven

%56,902

0,746

0,743

Kişisel Güven

%67.670

0, 852

0,903

Algılanan Kontrol

%53.395

0,555

0,552

Mobil Pazarlama
Deneyimi

%64.235

0,749

0,765

İzinli Pazarlama

%74.791

0,862

0,887

Marka İletişim
Faaliyetlerine
Yönelik Tutum

%65.357

0,830

0,867

Kurumsal Güven’’ ölçeğinin güvenilirliği incelemek için yapılan Cronbach’s Alpha testi
sonucunda güvenilirlik değeri; 0,743 çıkmıştır. ‘’ Kişisel Güven’’ ölçeğinin güvenilirliği
incelemek için yapılan Cronbach’s Alpha testi sonucunda güvenilirlik değeri; 0,903 çıkmıştır.
Yapılan kontroller sonucunda ölçekte herhangi bir ifadenin silinmesi Cronbach’s Alpha
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değerinde kayda değer bir artmaya sebep olmayacaktır. ‘’ Algılanan Kontrol’’ ölçeğinin
güvenilirliği incelemek için yapılan Cronbach’s Alpha testi sonucunda güvenilirlik değeri; 0,
552 çıkmıştır. Ortaya çıkan bu değer 0,70’in altında olduğu için ‘’Algılanan Kontrol’’ ölçeği
araştırmadan çıkarılmıştır. ‘’ Mobil Pazarlama Deneyimi’’ ölçeğinin güvenilirliği incelemek
için yapılan Cronbach’s Alpha testi sonucunda güvenilirlik değeri; 0,765 çıkmıştır. Yapılan
kontroller sonucunda ölçekte herhangi bir ifadenin silinmesi Cronbach’s Alpha değerinde
kayda değer bir artmaya sebep olmayacaktır. ‘’ İzinli Pazarlama’’ ölçeğinin güvenilirliği
incelemek için yapılan Cronbach’s Alpha testi sonucunda güvenilirlik değeri; 0,887 çıkmıştır.
Yapılan kontroller sonucunda ölçekte herhangi bir ifadenin silinmesi Cronbach’s Alpha
değerinde kayda değer bir artmaya sebep olmayacaktır. ‘’ ’Marka İletişim Faaliyetlerine
Yönelik Tutum’’ ölçeğinin güvenilirliği incelemek için yapılan Cronbach’s Alpha testi
sonucunda güvenilirlik değeri; 0,867 çıkmıştır. Yapılan kontroller sonucunda ölçekte herhangi
bir ifadenin silinmesi Cronbach’s Alpha değerinde kayda değer bir artmaya sebep olmayacaktır.
2.6.3 Regresyon Analizleri ve Hipotezlerin Testi
Faktör analizi sonucu elde edilen değişkenlerin birbirleriyle olan etkileşimini görmek için,
başka bir değişle araştırma hipotezlerinin test edilmesi amacıyla regresyon analizi
uygulanmıştır.
Araştırma çerçevesinde ortaya koyulan modeli ve hipotezleri test etmek amacıyla öncelikle’’
izinli pazarlama’’ bağımlı değişken olarak kabul edilerek ve ‘’kişisel güven, kurumsal güven,
mobil pazarlama deneyimi’’ ise bağımsız değişken olarak kabul edilerek çoklu regresyon testi
yapılmıştır. Sonrasında ise ilk çıkan regresyon analizi sonucuna uygun olarak ‘’marka iletişim
faaliyetlerine yönelik tutum’’ bağımlı değişken olarak kabul edilerek ve ‘’izinli pazarlama’’
bağımsız değişken olarak kabul edilerek regresyon testi yapılmıştır.
Araştırma çerçevesinde öncelikli olarak dört değişkenin (Kurumsal Güven, Kişisel Güven,
Mobil Pazarlama Deneyimi) izinli pazarlama değişkeniyle olan etki ilişkisini incelemek
amacıyla çoklu regresyon testi yapılmıştır. Aşağıdaki Tablo 9’da araştırma çerçevesinde
yapılan çoklu regresyon testinin sonuçları gösterilmektedir:
Tablo 9: İzinli Pazarlama Bağımlı Değişkenine Yönelik Yapılan Regresyon Analizi
Sonucu
Bağımlı Değişken: İzinli Pazarlama
Bağımsız
Değişkenler
Kurumsal Güven

Beta

t 386Değeri

p Değeri

0,197

2,386

0,005

Kişisel Güven

0,413

7,813

0,000

4,666

0,000

Mobil Pazarlama 0,259
Deneyimi
R=0,665 R Square= 0, 443
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Yapılan regresyon testi sonucunda Anova tablosunda gerekli kontrol yapıldığında, F=41, 299
ve p=0,000 değerleri gözlemlemiştir. Buna göre p değeri 0.05’den küçük olduğundan bağımsız
değişkenler bağımlı değişkeni açıklamada istatistiki olarak anlamlı olmaktadır.
Ardından bağımsız değişkenlerden hangilerinin bu regresyon modeline anlamlı katkı
sağladığını bulmak için, t istatistiği ve p değerlerine bakılmıştır. Bağımsız değişkenlerden’’
Kurumsal Güven Kişisel Güven ve Mobil Pazarlama Deneyiminin’’ p değeri 0, 05 ’den büyük
çıkmadığı için bir sorun görülmemiştir.
Son olarak regresyon modelin özet sonuç tablosundaki ifadeye göre, bağımsız değişkenler olan
kişisel güven ve mobil pazarlama deneyiminin, bağımlı değişken olan izinli açıklama oranı
%44.3’dür.
Araştırma çerçevesinde üç değişkenin (Kişisel Güven, Kurumsal Güven, Mobil Pazarlama
Deneyimi) izinli pazarlamayla ilişkisi olduğu saptanmıştır. Saptanan sonuçtan yola çıkarak bu
değişkenlere bağlı olarak yapılan izinli pazarlama uygulamalarının marka iletişim faaliyetlerine
yönelik etki ilişkisini incelemek amacıyla regresyon testi yapılmıştır. Aşağıdaki Tablo 11’de
araştırma çerçevesinde yapılan regresyon testinin sonuçları gösterilmektedir:
Tablo 10: Marka İletişim Faaliyetlerine Yönelik Tutum Bağımlı Değişkenine Yönelik
Yapılan Regresyon Analizi
Bağımlı Değişken: Marka İletişim Faaliyetlerine Yönelik
Tutum
Bağımsız
Beta
t değeri
p değeri
Değişken
İzinli
0,623
10,015
0,000
Pazarlama
R=0, 623 R Square=0,388 F Değeri=100,299 Sig=0,000
Yapılan regresyon testi sonucunda Anova tablosunda gerekli kontrol yapıldığında, F=100, 299
ve p=0,000 değerleri gözlemlemiştir. Buna göre p değeri 0.05’ den küçük olduğundan bağımsız
değişkenler bağımlı değişkeni açıklamada istatistiki olarak anlamlı olmaktadır.
Ardından bağımsız değişkenlerden hangilerinin bu regresyon modeline anlamlı katkı
sağladığını bulmak için, t istatistiği ve p değerlerine bakılmıştır. Bağımsız değişkenin’’ İzinli
Pazarlamanın’’ p değeri 0, 05 ’den büyük çıkmadığı için hipotezlerde bir sorun görülmemiştir
ve H1, H2, H4 ve H5 hipotezleri kabul edilmiştir.
Bu tablodan çıkacak bir diğer sonuç ise, bağımlı değişken olan marka iletişim faaliyetlerine
yönelik tüketici tutumunu, bağımsız değişkenlerden izinli pazarlama 0,623 değeriyle
etkilemektedir.
Son olarak regresyon modelin özet sonuç tablosundaki ifadeye göre, bağımsız değişkenler olan
izinli pazarlamanın, bağımlı değişken olan marka iletişim faaliyetlerine yönelik tutumu
açıklama oranı %38.8’dir.
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SONUÇ
Bu araştırma kurumsal güven, kişisel güven, algılanan kontrol ve mobil pazarlama deneyimi
boyutlarına bağlı mobil pazarlama kapsamında yapılan izinli pazarlama uygulamalarının marka
iletişim faaliyetlerine yönelik tüketici tutumlarına olan etkisini belirlenmeyi amaçlamıştır.
Literatür taramasına dayanan kavramsal bir model geliştirilmiş ve daha sonra İstanbul şehrinde
elde edilen verilerle oluşturulan model test edilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre kişisel
güven, kurumsal güven ve mobil pazarlama deneyiminin izin faktörü üzerinde etkili olarak
marka iletişim faaliyetlerine yönelik tüketici tutumunu etkilediği görülürken, algılanan
kontrolün izin faktörü üzerinde etkili olmadığı için marka iletişim faaliyetlerine yönelik tüketici
tutumunu etkilemediği görülmüştür. İzinli pazarlama üzerinde en çok etkili faktör olan kişisel
güven, tüketicinin işletmeyle olan etkileşimi sonucu elde ettiği güveni oluşturup, mobil
mesajların kabulünü ve kullanımını etkileyerek marka iletişim faaliyetlerine yönelik tutumu
olumlu hale getiren önemli bir değişken olduğu görülmüştür. İzinli pazarlama üzerinde etkili
ikinci faktör olan mobil pazarlama deneyiminin, tüketicilerin geçmişte mobil pazarlama ile
ilgili yaşadığı deneyimleri oluşturup, mobil mesajların kabulünü ve kullanımını etkileyerek
marka iletişim faaliyetlerine yönelik tutumu olumlu hale getiren önemli bir değişken olduğu
görülmüştür. İzinli pazarlama üzerinde etkili üçüncü faktör olan kurumsal güven, tüketicinin
işletmenin mobil pazarlamayı kanun ve yasalara uygun bir şekilde hareket ettiğine yönelik
inancını oluşturup, mobil mesajların kabulünü ve kullanımını etkileyerek marka iletişim
faaliyetlerine yönelik tutumu olumlu hale getiren önemli bir değişken olduğu görülmüştür.
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ÖZET
Az gelişmiş ülkeler ile sınırlı bir sorun olmayan yoksulluk aynı zaman da gelişmiş ve
gelişmekte olan birçok ülkede de görülebilmektedir. Bundan dolayı birçok araştırma
kuruluşları ve akademik boyutta üniversiteler ile Birleşmiş Milletler (BM) ve Birleşmiş
Milletler Çocuk Fonu (UNESCO) gibi dünyaca bilinen uluslararası kurum/kuruluşlarda bu
meseleye ciddi boyutta el uzatıp, çeşitli projelerle çalışmalara girişmişlerdir. Bu çalışmalarda
başlıca konular; yoksulluğun ne boyutta olduğunun belirlenmesi ve bunun bir kavram haline
gelmesi olmuştur. TÜİK 2020 sonu Türkiye verilerine göre genel Türkiye nüfus sayısı 83
milyon 614 kişi, bu sayının yaklaşık %27,2’sine çocuk nüfusu oluşturarak 22 milyon 750 bin
olmuştur. Bu çocuk sayısının 2006 verilerine göre 890 bin, 2020 sonu verilerine göre ise 5-17
yaş arası çalışan çocuk sayısı 720 bin olduğu literatür kaynaklarında belirtilmiştir. Bu
sonuçlar ise bizlere, yoksulluğun bizim ülkemiz gibi gelişmekte olan ülkeler sınıfı içinde ne
kadar önemli bir boyuta ulaştığını göstermektedir. Kapsam; çalışma alan-yazındaki
çalışmalardan elde edilen bulgular ile sınırlıdır. Çalışmamız yeni bulgulara dayanmayıp
bugüne kadar oluşmuş literatür bilgileri ve çocuklardaki yoksulluk ve yoksulluğun çocuk
üzerine etkilerini inceleyecek şekilde değerlendirilmiştir. Bu konu hakkında literatürde var
olan bilgileri vermek amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Çocuk, Yoksulluk, Sağlık
SUMMARY
Poverty, which is not a problem limited to underdeveloped countries, can also be seen in
many developed and developing countries. For this reason, many research institutions and
academic universities, as well as world-renowned international institutions/organizations such
as the United Nations (UN) and United Nations Children's Fund (UNESCO), have taken this
issue seriously and started working with various projects. The main topics in these studies are;
determining the extent of poverty and making it a concept. According to TURKSTAT end-of2020 Turkey data, the overall population of Turkey has reached 83 million 614 people, and
approximately 27.2% of this number has been 22 million 750 thousand, with the child
population. It is stated in the literature that this number of children is 890 thousand according
to 2006 data, and according to the end of 2020 data, the number of working children between
the ages of 5-17 is 720 thousand. These results show us how important poverty has reached in
the class of developing countries like our country. Scope; The study is limited to the findings
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obtained from studies in the literature. Our study is not based on new findings, but has been
evaluated in a way that examines the literature information that has been formed so far and
the effects of poverty and poverty on children. It is aimed to give the information available in
the literature about this subject.
Keywords: Child, Poverty, Health
GİRİŞ
Sadece az gelişmiş ülkelerde görülebilen bir sorun olmayan yoksulluk aynı zaman gelişmiş ve
gelişmekte olan birçok ülkede de görülebilmektedir. Bundan dolayı birçok araştırma
kuruluşları ve akademik boyutta üniversiteler ile Birleşmiş Milletler (BM) ve Birleşmiş
Milletler Çocuk Fonu (UNESCO) gibi dünyaca bilinen uluslararası kurum/kuruluşlarda bu
meseleye ciddi boyutta el uzatıp, çeşitli projelerle çalışmalara girişmişlerdir. Bunlardan
başlıca olan konular; yoksulluğun ne boyutta olduğunun belirlenmesi ve bunun bir kavram
haline gelmesi olmuştur (Hatun, 2003). En refah ülkelerin çoğunda bile karşılaşılan
yoksulluk, hayatlarının belli bir kesiminde mutlaka insanları kısa süreliğine bile olsa
yakalayabilmektedir. Özellikle bu kavram toplum içinde yaşlı, kadın ve çocuk grubu gibi
kendi ihtiyaçlarını tam olarak karşılayamayan kesimlerde daha fazla göze çarpabilmektedir.
Yani kısacası, yoksulluğun bitirilmesi için ortaya çıkan politikaların başarıya ulaşması için
yoksulluk içinde kimlerin olduğunu ve bunun ölçüsünün belirlenmesinde hangi
gösterge/belirtilerin ortaya çıktığı önemli bir konu haline gelmektedir. Bu yelpaze ile durum
ele alındığında, literatür kaynaklarında son zamanlarda yoksulluğu sadece gelir yetersizliği
olarak değil, çok boyutlu bir sorun olarak ele alınması gerektiği şeklindeki düşünce kabul
görmüştür. Bahsedilen bu yaklaşımda yoksulluk kelime anlamının ilk tanımı içinde olduğu
gibi sadece kazanç yetersizliği olarak değil, yaşam koşulları ve standartlarına ilişkin farklı
göstergeler aracılığı ile ifade edilen ve anlaşılmaya çalışılan ve gelir dağılımları, sosyal
dışlanmalar ve insani ve ferdi kalkınma gibi hususlarla yakından ilişkilidir (Kurnaz, 2007).
Bu sayılan gruplar içerisinde belki de en fazla sıkıntıyı yaşayacak kesim olan çocuklar,
geleceğe dair yenidünya inşa etme içinde bulundukları için toplumun geleceğini de sağlam
olmayan zeminler üzerinde kurmaya neden olacaktır. Çünkü çocukların yoksulluğu onların
büyüme gelişme gibi durumları doğrudan etkilediği gibi, ülkelerin kalkınmasının da bir
göstergesi olarak nitelendirilmiştir (Hatun, 2003).
1. Yoksulluk Tanımları ve Yoksulluğun Ölçülmesi
Yoksulluğun var olan farklı tanımları içerisinde, dünya bankasına göre yapılan tanımında ‘iyi
olma durumunu kaybetme’ şeklinde karşımıza çıkmaktadır (World Bank, 2000, s.15).
Yapılmış literatür çalışmalarına baktığımızda yoksulluğun eski zamanlardan bu yana ikiye
ayrılarak ele alındığı görülecektir. Bunlar mutlak ve göreli yoksulluktur.
Mutlak yoksulluk, temelini Rowntree (1901)’nin yapmış olduğu çalışmasında yer alan
‘minimum yaşam maliyeti’ sınırına dayanan; yeme-içme (beslenme) ve diğer tüm esas olan
gereksinimlere göre yaşamsal olarak kabul edilebilir yaşam şartlarının altında kalma durumu
olarak ifade edilmektedir. Göreli yoksullukta ise daha çok toplumsal refah düzeyine bakılır
(Yurdakök, 2005). Yani refah düzeyinin standart belirlenen oranın altına düştüğü yerlerde
göreli yoksulluktan bahsedilebilir. Yoksulluk terimi 1960’lı yıllara kadar mutlak yoksulluk
olarak ele alınır, düşünülürdü. Sonraki zamanlarda ise daha çok göreli yoksulluk kavramı öne
çıkmış olarak görülmektedir. Tabi göreli yoksulluk kavramı 1960’lı yıllarından evvelde
literatürde kendine zaman zaman yer bulmaktaydı (Durgun, 2011).
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TÜİK 2020 sonu Türkiye verilerine göre genel Türkiye nüfus sayısı 83 milyon 614 kişi, bu
sayının yaklaşık %27,2’sine çocuk nüfusu oluşturarak 22 milyon 750 bin olmuştur. Çocuk
nüfusu 2006 verilerine göre 890 bin, 2020 sonu verilerine göre ise 5-17 yaş arası çalışan
çocuk sayısı 720 bin olduğu literatür kaynaklarında belirtilmiştir (TUİK, 2020).
2. Bir Şiddet Biçimi Olarak Açlık ve Yoksulluk
Açlık, bilinen tanımı içerisinde; organizmanın düzenli ve yeterli oranda enerji ve besin
alamadığında ortaya çıkan ve hissedilen durumu yansıtmasına verilen isimdir. Yoksullukta
ise; esas olarak maddi boyutu ile ele alınmasının yanında, bulunulan zamana göre kendi öz
ihtiyaçlarının dahi karşılanamaması olarak tanımlanır. Açlık, insan gelişiminde yeri önemli
olan, en eski çağlarda bile karşılaştığımız ve insanın motivasyon ve ruh halinin
belirlenmesinde temel etkenlerden olan bir kavramdır. Yoksulluk ise kısaca modern bir
anlayış terimi olarak karşımıza çıkmaktadır. Tabi sonucu açlık olan bir kavramdır (Şenol &
Mazman, 2014).
Çocuklarda açlık ve yoksulluk kavramının ele alındığı şu son yüzyılda ise, açlığı bir ihmal
türü olarak da görebilmekteyiz. Çünkü çocukların para kazanma veya kendi ihtiyaçlarını, öz
bakım ve gereksinimlerini karşılama gibi durumları olmaması ve bunda primer sorumlu
ailelerinin olması, ailelere bu noktada büyük görevlerin düştüğünü belirtmek gerekir. Bu
yüzden yoksulluk durumlarında, ailelerin yapabilecekleri bir şeylerinin olması ve çocukların
bu durumlardan en az şekilde etkilenmelerini sağlamakla yükümlü oldukları unutulmamalıdır.
Bu yükümlülüğü üzerlerinden atan ve çocuklarını yoksulluk ile doğrudan karşı karşıya
bırakan ebeveynler çocukları ihmale sürüklemektedir (Durgun, 2011).
Çünkü açlık organizma için doğrudan bir şiddet biçimidir. Fizyolojik olarak, açlık sırasında
ortaya çıkan hormonların çok büyük miktarı yıkıcı hormonlardır. Bu hormonlar, öncelikle
karaciğerdeki glikojeni, sonra yağ dokularını ve en son kas dokusuna temas edip, hem çocuğu
ruhsal ve mental açıdan en kötü seviyeye getirmekte hem de fizyolojik açıdan kas dokularına
kadar eritebilmektedir. Bu yüzden açlık ve yoksulluk hangi ırkta, millette ve koşullarda olursa
olsun kendi çıkarlarını koruyamayan ve ihtiyaçlarını karşılayamayan çocuklar için ihmal hatta
istismar boyutuna ulaşabilmektedir (Akıllı & Dirikoç, 2017).
3. Global Bir Sorun Olarak Yoksulluk ve Sağlık ilişkisi
Günümüz dünyasında her ne kadar ekonomik bir terim olarak kullanılsa da ‘Yoksulluk’,
kişinin kendisinin veya ailesinin ihtiyaçlarını karşılayamama durumudur. Ancak literatürde
‘kişi başı günlük gelir’ olarak ifade edilmekte ve Dünya Bankasına verilerine göre 2019’da
Türkiye’de kişi başına düşen yıllık gelir 9 bin 127 $ olarak açıklanmışken, 2020 verilerine
göre ise 8 bin 538 $’a düşmüştür (Kudubeş ve ark., 2017). Pandemi sonrası meydana gelen
ekonomik krizler, Sadece Türkiye’de değil tüm dünyada göz ardı edilmeyecek noktalara
ulaşmıştır. Bu durumda en fazla etkilenen kesim ise çocuklar olmaktadır (Durgun, 2011).
Dünya bankası ve UNİCEF verilerine göre çocukların aşırı yoksulluk içinde yaşama
ihtimali/riski (%17,5), yetişkinlere göre yaklaşık olarak 2 kat (%7,9) olmaktadır. Gelişmekte
olarak adlandırılan ülkelerdeki 5 yaş altındaki çocukların yaklaşık %20’sinin aileleri aşırı
yoksul ailelerdirler. Covid-19 pandemisi öncesinde de Dünya genelinde 6 çocuktan biri (356
Milyon.) aşırı yoksulluk içinde yaşamaktaydı (World Bank, 2021).
4. Çocukların Yoksulluğu
‘Gelirleri olmadıkları için çocukların yoksulluğu olmaz’ diye kimi yerlerde belirtilmiş
olmasına rağmen, çocuk yoksulluğu günümüz dünyasında en fazla iç acıtan sorun olarak
karşımıza çıkmaktadır. Bir toplumun kökleri çocuklardır, eğer onlar acı çekerse toplum acı
çeker diye belirtmiş olan Murathan Mungan’ın bu deyişiyle aslında hepimizin acılar içinde
olacağımızdan bahseder (Somel, 2019).
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Yoksulluk bir çocuğa ulaşmışsa, onun hem bedenini hem zihnini kaplaması ile vermiş olduğu
zararlar, sonradan gelen kuşaklara geçerek kısır bir döngü haline gelmektedir. Bu yüzden
yoksulluğun erken dönemde fark edilmesi yani çocukluk çağından engellenmeye başlanması
gerekmektedir. Aksi takdirde eğitime ulaşamayan çocuklar bulundukları yeri, eski hallerinden
daha kötü duruma koyabilir ve geriden gelenlere daha yoksul bir dönem açabilirler (Eryurt &
Koç, 2009).
5. Yoksulluk ve Beslenme Yetersizliği
Çocuklar her yeni doğan günde büyürler, gelişirler ve olgunlaşırlar. Bunun olabilmesi için
hem ruhen hem de bedenen sağlıklı bir ortamda olmaları gerekmektedir. Sağlıklı ortam
oluşabilmesi için beslenme şarttır. Yoksulluk içinde olan yerler doğru ve yeterli besine
ulaşamayabilir, bu yüzden çocukların bedenleri ve ruhları kendi potansiyellerine ulaşamazlar
(Şener & Ocakçı, 2014). Çocuklar üzerinde en net bilinen ve görülen yoksulluk şekli
‘Beslenme Yetersizliği’ (Malnütrisyon)’dir. Kitabi olarak malnütrisyon; her birey için
farklılık göstermesi ile birlikte, canlının protein veya enerji sağlayacak gıda yönünden eksik
ya da fakir beslenmesidir. Buda çocuklarda en sık enfeksiyonalar ile karşımıza çıkmaktadır.
WHO’nun raporuna göre; yoksulluk ile düşük doğum ağırlıklı çocuk sayısı doğru orantılı
olacak şekilde artmaktadır (World Bank, 2021).
6. Ülkemizdeki Çocuklarda Yoksulluk ve Beslenme Yetersizliği
TÜİK 2020 verilerine göre, nüfusun yaklaşık %27,2’sini çocuk nüfusu oluşturarak 22 milyon
750 bin olmuştur. Bu çocuk sayısının, 2020 sonu verilerine göre ise 5-17 yaş arası çalışan
çocuk sayısı 720 bin olduğu ve bunun dışında çalışan kadınlar ve yaşlılarda bulunmaktadır.
Toplum içerisinde yoksulluğun netice olduğu, sebebinin ise gelir dağılımlarının adil olarak
yapılamamasından kaynaklandığını söyleyebiliriz. Gelir dağılımları ise fonksiyonel, sektörel,
bireysel ve ikincil dağılım olmak üzere dört şekilde olmaktadır (Çetin, 2020; Kahraman &
Gül, 2015).
Bireysel gelir dağılımları, ülkenin toplanan yıllık milli gelirinin kendi vatandaşları arasında
bireysel ya da hane halkı olarak eşit şekilde bölünmesi olarak tanımlanır. Gelir dağılımı bu
hususlara dikkat edilmeden yapıldığında topluma gelir eşitsizliği olarak yansımaktadır.
Bölgesel gelir dağılımında, daha çok ülkenin gelişmiş ile az gelişmiş bölgeleri arasındaki farkı
ifade eder.
Sektörel gelir dağılım, ‘ülke milli gelir toplamından pay alan sektörlerdir’ şeklinde tanımlanır.
Bu sektörlerden en önde olan ikisi ise; tarım ve sanayi sektörleridir.
Son olarak ikincil dağılım ise, ilk gelir- son gelir arasındaki farktır. Eklenen ve çıkarılan vergi
ve enflasyon farkları vs.. (Çetin, 2020; Metin, 2015; Karakaş & Çevik, 2016).
7. Yoksulluk Ve Çocuk Ölümleri
Yoksulluk ile ilgili bütün sonuçları bir tarafa bırakırsak, belki de en acı sonuç ölüm
olmaktadır. Bebek ölümleri toplumlarda insana verilen önem ve değerleri, yani sosyal
gelişimi göstermesi ve ayrıca ölümler belli kesimlerde çok fazla miktarda ortaya çıkıyorsa
sosyal farklılıklardan da bahsedilebilir. Literatür verilerine göre yoksulluk gibi toplumda
görüldüğünde sadece yetişkinlere değil, bilakis en fazla çocuklar üzerinde ortaya çıkan
yoksulluk kavramı, bebek ölüm hızında 4 kata varan farklılıklara neden olduğu
belirtilmektedir (Açıkgöz & Yusufoğlu, 2012).
Yoksulluk doğrudan ölümlere neden olduğu kadar, dolaylı olarak da çeşitli durumlara neden
olabilmektedir. Bunlar; enfeksiyonlar, yetersiz beslenme, temiz içme suyuna ulaşma vb..
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8. Sonuç Ve Öneriler
Yoksulluk kavramı sadece bugünün değil dününde sorunu olan ve sadece ülkemiz gibi
gelişmekte olan ülkelerin değil aynı zamanda diğer birçok gelişmiş ülkelerinde genel geçer
sorunu olarak karşımıza çıkabilmektedir. Bununla mücadele ülkesel bazda başlamakla birlikte
evrensel, küresel olmak zorundadır. Çünkü her nerede olursa olsun bebek ve çocuklar
dünyanın geleceği olacaktır ve bizimde bu konuda pasif kalmamamız için var olan imkanları
daha da geliştirip, çocuk haklarını savunacak bir rol üslenip, var olan dernek ve kurumlara
desteklerimizi her zaman sağlamamız gerekmektedir. Bunun yanı sıra yeni projeler ile var
olan yoksulluğun, çocukların canını yakmaması için birer can suyu olmamız gerekmektedir.
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ÖZET
Amaç: Çalışmanın amacı bel ağrılı bireylerde kinezyofobi, ağrı felaketleştirme ve depresyon
arasındaki ilişkiyi incelemektir.
Gereç- Yöntem: Bu çalışmaya kronik bel ağrısı olan 49 birey dahil edildi. Çalışmada bireylerin
sosyodemografik özellikleri demografik bilgi formu ile toplandı. Bireylerin ağrı durumları Ağrı
Katastrofizasyon Ölçeği ile, hareket korkuları Tampa Kinezyofobi Ölçeği ile ve psikososyal
durumları Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği ile değerlendirildi.
Bulgular: Çalışmaya katılan bireylerin yaş ortalamaları 41.83±13.4 yıldı. Yapılan korelasyon
analizinde, bel ağrılı bireylerde ağrı felaketleştirme parametreleri ile kinezyofobi değerleri ve
depresyon düzeyleri arasında anlamlı ilişki bulundu (p<0.05).
Sonuçlar: Çalışmamızda kronik bel ağrısı olan bireylerde ağrı felaketleştirme, kinezofobi ve
depresyon düzeyleri arasında ilişki olduğu görüldü. Kronik ağrısı olan insanlar arasında ağrıya
aşırı odaklanmanın ya da ağrıyı felaketleştirmenin, ağrıyı deneyimlemede önemli bir etkisi
vardır. Ağrıyı felaketleştiren insanların ağrı şiddetini asıl olduğundan daha fazla algılama
eğiliminde oldukları bir gerçektir. Benzer şekilde ağrıya odaklanma durumu da ağrıyı
algılamada önemli rol oynamaktadır ve kişinin hareket korkusu gelişimine katkıda
bulunmaktadır. Bu nedenle kronik bel ağrısı olan bireylerde ağrıyı felaketleştirme durumu ve
hareket korkusu da değerlendirmelere eklenmelidir.
Anahtar Kelimeler: Bel Ağrısı, Kinezyofobi, Depresyon
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INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN PAIN
CATASTROPHIZING, KINESIOPHOBIA, AND DEPRESSION IN INDIVIDUALS
WITH LOW BACK PAIN

ABSTRACT
Objectives: The present study aimed to investigate the relationship between pain
catastrophizing, kinesiophobia, and depression in individuals with low back pain.
Materials and methods: The study included 49 individuals with chronic low back pain. In the
study, the sociodemographic characteristics of the individuals were collected with the
demographic information form. The pain status was evaluated with the Pain Catastrophizing
Scale, fear of movement with the Tampa Kinesiophobia Scale, and psychosocial status with the
Hospital Anxiety and Depression Scale.
Results: The mean age of the individuals participating in the study was 41.83±13.4 years. In
the correlation analysis, a significant relationship was found between the parameters of pain
catastrophizing with the depression levels and kinesiophobia values in individuals with low
back pain (p<0.005).
Discussion and conclusion: In our study, it was observed that there was a relationship of pain
catastrophizing with kinesophobia and depression levels in individuals with chronic low back
pain. Among people with chronic pain, excessive focus on pain or pain catastrophizing has a
significant impact on pain experience. It is a fact that people who catastrophize pain tend to
perceive the severity of pain more than it actually is. Similarly, focusing on pain plays an
important role in pain perception and contributes to the development of an individual’s fear of
movement. Therefore, pain catastrophizing and fear of movement should be added to the
evaluations in individuals with chronic low back pain.
Keywords: Neck pain; Kinesiophobia; Depression

GİRİŞ
Ağrı, sosyal faktörler ile duygu, dikkati odaklama ve algılama gibi pek çok farklı deneyimden
etkilenir ve kişisel farklılıklardan kaynaklanan davranışsal değişikliklere göre algısal açıdan
farklılıklar gösterir. Ağrının gelişiminde ve kronikleşmesinde sosyal ve psikolojik faktörler
önemli bir yer tutmaktadır (1).
Bel ağrısı tüm toplumlarda sık görülmekte ve gün geçtikçe artmaktadır. Günümüzde bireyin
tam iyilik halini olumsuz etkileyen önemli bir sağlık sorunu haline gelmiştir (2). Toplumun
%80’inin yaşamlarının herhangi bir döneminde, en az bir kez bel ağrısı yaşadığı
bildirilmektedir ve ağrı ile geçirilen sürenin uzaması bireylerin fiziksel, ruhsal ve psikolojik
durumunu etkilemekte, günlük yaşam aktivitelerini limitlemektedir (3).
Bel ağrısının uzun süre devam etmesi hastaların yaşam kalitesinde bozulmalara neden olarak
hastalarda stres, üzüntü, çaresizlik duygularına neden olabilir. Hastalardaki bel ağrılarının
varlığı depresyon ve anksiyete bozukluğuna yol açabilir (4).
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Kronik ağrısı olan insanlar arasında, ağrıya aşırı odaklanma ya da ağrıyı felaketleştirmenin,
ağrıyı deneyimlemede önemli bir etkiye sahip olduğu gösterilmiştir. Ağrıyı felaketleştiren
insanların ağrı şiddetini asıl olduğundan daha fazla algılama eğiliminde oldukları bir gerçektir.
Ağrıyı gerçek şiddetinden fazlaymış gibi algılamanın yanında ağrıya odaklanma durumu da
ağrıyı algılamada önemli rol oynamaktadır. Ağrıyı felaketleştirme boyutunu ölçmek için Ağrı
Felaketleştirme Ölçeği kullanılmaktadır ve geçerlilik ve güvenilirliği yapılarak dilimize
kazandırılmıştır (5).
Artan ağrı algısı sonucu kişi hareket etmekten korkar. Sonuç olarak kaçınma davranışı geliştirir.
Kaçınma, korku ile artış gösterir. Hareket etme korkusu için kinezyofobi terimi kullanılmıştır.
Araştırmacılar kinezyofobiyi ağrılı yaralanma ve tekrar yaralanmaya karşı oluşan hassasiyet
hissinden kaynaklanan aktivite ve fiziksel harekete karşı gelişen kaygı olarak tanımlamışlardır
(6). Kinezyofobi bel ağrılı hastalarda, ağrının sürekli olmasına ve bireyin aktivitelerini
sınırlandırmasına yol açtığından son yıllarda araştırmacıların odaklandığı bir konudur.
GEREÇ VE YÖNTEM
Çalışma, kesitsel bir araştırma olarak dizayn edildi. Çalışmaya başlamadan Girişimsel Olmayan
Klinik Araştırmalar ve Etik Kurulu’ndan gerekli izinler alındı. Araştırmanın içleme kriterlerine
uyan ve gönüllü olan bireylere çalışma hakkında detaylı bilgilendirme yapıldıktan sonra
bilgilendirilmiş onam formu imzalatıldı.
•

İçleme Kriterleri

•

20-70 yaşlarında olması

•

3 aydan uzun süren bel ağrısının olması

•

Dışlama Kriterleri

•

Bel ağrısı dışında başka bir yerde ağrı olması

•

Okuma yazma bilinmemesi

•

Mental problemlerin olması

•

Artrit veya kanser gibi ağrıyı algılamasını değiştirebilecek ek tıbbi sorunun olması

Çalışmaya katılmayı kabul eden bireylerin yaş, boy uzunluğu, vücut ağırlığı gibi fiziksel
öellikleri, eğitim ve meslek durumu gibi demografik verileri ile ağrı şiddeti, yeri, durasyonu,
önceki ve şu anki tedavileri, ilaç kullanımı ve tıbbi özgeçmiş bilgileri gibi klinik özellikleri
sosyodemografik bilgi formuna kaydedildi. Ağrı durumu “Ağrı Felaketleştirme Ölçeği ile,
kinezyofobi varlığı “Tampa Kinezyofobi Ölçeği (TÖK)” ile ve depresyon va anksiyete
durumları ‘’Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği (HAD)” ile değerlendirildi.
Ağrı Değerlendirmesi

www.artuklukongresi.org

755

Mardin, TURKEY

7th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

Ağrı Felaketleştirme Ölçeği: 13 maddeden oluşan bu ölçek, kas-iskelet sistemi yakınmaları
veya diğer durumlara sahip bireylerde ağrıyı felaketleştirme boyutunu değerlendirmektedir.
Ölçeğin her sorusu “0” (hiçbir zaman) ve “4” (her zaman) olacak şekilde puanlanmaktadır.
Toplam puan 0-52 arasında olmaktadır. Yüksek puanlar ağrı felaketleştirme durumunun fazla
olduğunu göstermektedir. (5).
Hareket korkusu
Tampa Kinezyofobi Ölçeği: 17 maddeden oluşan bu ölçek, ağrıya bağlı olarak korku ve
kaçınma davranışlarını ölçmektedir. Ölçek 4 puanlı likert skalası kullanılarak “1” (kesinlikle
katılmıyorum) ve “4” (tamamen katılıyorum) olacak şekilde cevaplanmaktadır. Toplam puan
17-68 arasında değişmektedir. Yüksek puanlar kinezyofobinin fazla olduğunu
göstermektedir (6).
Psikososyal durumlar
Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği: 14 sorudan oluşan bu ölçek, birinci basamak sağlık
hizmetine başvuranlarda anksiyete ve depresyon yönünden riski belirlemek, anksiyete düzeyini
ve şiddet değişimini ölçmek amacıyla geliştirilen kendini değerlendirme ölçeğidir. Toplam
puanın en fazla 42 olduğu bu ölçekte, yüksek puanlar anksiyete ve depresyon düzeylerinin
yüksek olduğunu göstermektedir (7).
İstatistiksel Analiz
Tüm istatistiksel analizler PASW (SPSS, versiyon 18.0) programı kullanılarak yapıldı. Elde
edilen verilere ait tanımlayıcı değerler kategorik değişkenler için sayı ve yüzde ile belirtilirken,
sayısal değişkenler için ortalama, standart sapma, minimum ve maksimum değerleri
kullanılarak verildi. Normal dağılıma uygunluğa bakmak için Kolmogorov-Smirnov ve
Shapiro-Wilk testleri kullanıldı. Normal dağılan sayısal değişkenler arasındaki ilişkiyi
incelemek için Pearson korelasyon analizi uygulandı. İstatistiksel anlamlılık düzeyi p≤0,05
olarak alındı.
Bulgular
Araştırmaya katılan 49 bel ağrılı bireyin cinsiyet, yaş, boy, kilo, gibi fiziksel özelliklerine ait
tanımlayıcı istatistikler Tablo 1’de gösterilmiştir. Tüm katılımcıların yaş ortalaması 41.83±13.4
yıl, boy uzunluğu ortalaması 1.63±9.8 m, vücut ağırlığı ortalaması 75.2±11.4 kg olarak
hesaplanmıştır (Tablo 1). Kinezyofobi, ağrı felaketleştirme ve HAD ortalama değerleri Tablo
2‘de
verilmiştir.
Bireylerin
kinezyofobi
değerleri
ile
ağrı
felaketleştirme
durumları(r=0.709/p=0.001), anksiyete ve depresyon puanları (r=0.580/p=0.000 ve
r=0.576/p=0.000) ve hastane anksiyete ve depresyon toplam skoru (r=0.605/p=0.000) arasında
anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p<0.05) (Tablo 3)
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Tablo 1. Bel ağrılı bireylerin fiziksel özellikleri

n: frekans, %: yüzde, m: metre, kg: kilogram, x±ss: ortalama ±standart sapma

stastandart sapma , min-mak: minimum-maksimum.

Tablo 2. Kinezyofobi, Ağrı Felaketleştirme ve HAD Ortalama Değerleri

Tablo 3. Bel ağrılı bireylerde kinezyofobi, ağrı felaketleştirme ve depresyon düzeyleri arası
ilişki
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HAD: Hastane Anksiyete ve Depresyon, r: Pearson korelasyon katsayısı, *p<0,05.

SONUÇLAR
Bu çalışma ile bel ağrılı bireylerin kinezyofobi durumlarının ağrı felaketleştirme, anksiyete ve
depresyon ile ilişkili olduğu bulundu. Kinezyofobi, korku kaçınma ve anksiyete depresyon
arasına ilişkiyi inceleyen çalışmalar mevcuttur. 105 bel ağrılı bireyin dahil olduğu ve ağrı
şiddetinin ve korku kaçınma inançlarının ilişkisini değerlendirildiği bir çalışmada, ağrı şiddeti
arttıkça korku kaçınma davranışı düzeyinde artış olduğu görülmüştür (8). Başka bir çalışmada
yine bel ağrılı hastalarda hem kinezyofobi ve korku-kaçınma davranışlarının ağrıyla ilişkili
olduğu bildirilmiştir (9). Bu çalışmalar bizim çalışmamızın sonuçları ile benzerlik
göstermektedir. Trocoli ve ark. (10) tarafından çalışmada kinezyofobi ile anksiyete ve
depresyon arasında pozitif ilişki olduğu bildirilmiştir. Kinezyofobi genellikle ağrı nedeniyle
aktivitelerin sınırlanmasına odaklanmış bir ölçektir. Aktivitelerin sınırlanması ile birlikte ağrı ,
yaşam kalitesi ve depresyon durumları arasında kısır bir göngü oluşmaktadır. Sonuç olarak bel
ağrılı bireylerde kinezyofobi görülmekte ve buna bağlı olarak ağrıyı algılama ve psikolojik
durumuda etkilenmektedir. Bu nedenle bel ağrılı bireylerin rehabilitasyonuna başlamadan önce
yapılan değerlendirmelere hareket korkusu ve ağrı felaketleştirme durumları da eklenmelidir.
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ÖZET
Gıda ürünleri, tüketiciye ulaşmadan önce, kalite kayıplarından korunmak ve kısmen muhafaza
edilmek için paketlenir ve sağlığa uygun olarak taşınır. Gıda ambalajları, malzeme bilimi ve
teknolojisindeki yeniliklerin yanı sıra tüketici talepleri ışığında gelişmeye devam ediyor.
Hâlihazırda, rekabetçi ekonomilerin modern tüketicileri, doğal kalite, garantili güvenlik,
minimum işleme, uzatılmış raf ömrü ve yemeye hazır konsepte sahip gıda talep etmektedir.
Yenilikçi paketleme sistemleri, yalnızca korumayı ve etkin dağıtımı sağlamakla kalmaz, aynı
zamanda tüketici seviyelerinde iletişimi kolaylaştırır. Günümüzde, gıda ambalajı alanındaki
teknolojik gelişmelere esas olarak nano-malzeme bilimi olan nanoteknoloji başkanlık
etmektedir. Nanoteknolojinin temelini nanometre ölçekli malzemeler oluşturmaktadır.
Nanoteknolojinin gıda paketleme sektörüne girmesiyle birlikte, gıda kalitesi, güvenliği ve
stabilitesi ile ilgili endişeler önemli ölçüde azalmıştır. Nanoteknoloji tabanlı ambalajlar,
tüketicileri gıda ürünlerinin kalitesi hakkında bilgilendirmektedir. Bu araştırma, gıda ambalaj
sistemlerinde nanoteknolojinin kullanımına ilişkin bilgileri, son gelişmeleri ve gelecekteki
uygulamalarını sunmaktadır.
Anahtar kelimeler: Nanopartikül, nanoteknoloji, aktif paketleme, gıda ambalajlama

NANOTECHNOLOGY AND FOOD PACKAGING
ABSTRACT
Food commodities are packaged and hygienically transported to protect and preserve them from
any un-acceptable alteration in quality, before reaching the end-consumer. Food packaging
continues to evolve along-with the innovations in material science and technology, as well as
in light of consumer's demand. Presently, the modern consumers of competitive economies
demands for food with natural quality, assured safety, minimal processing, extended shelf-life
and ready-to-eat concept. Innovative packaging systems, not only ascertains transit preservation
and effective distribution, but also facilitates communication at the consumer levels. The
technological advances in the domain of food packaging in twenty-first century are mainly
chaired by nanotechnology, the science of nano-materials. Nanotechnology manipulates and
creates nanometer scale materials, of commercial and scientific relevance. Introduction of
nanotechnology in food packaging sector has significantly addressed the food quality, safety
and stability concerns. Besides, nanotechnology based packaging intimate's consumers about
the real time quality of food product. Additionally, nanotechnology has been explored for
controlled release of preservatives/antimicrobials, extending the product shelf life within the
package. The promising reports for nanotechnology interventions in food packaging have
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established this as an independent priority research area. Nanoparticles based food packages
offer improved barrier and mechanical properties, along with food preservation and have gained
welcoming response from market and end users. In contrary, recent advances and up-liftment
in this area have raised various ethical, environmental and safety concerns. Policies and
regulation regarding nanoparticles incorporation in food packaging are being reviewed. This
review presents the existing knowledge, recent advances, concerns and future applications of
nanotechnology in food packaging sector.
Keywords: Nanoparticle, nanotechnology, active packaging, food packaging
GİRİŞ
Küresel gıda endüstrisi, tüketicilerin güvenli, sağlıklı ve taze gıda talebini karşılama konusunda
artan baskının yanı sıra katı gıda güvenliği düzenlemelerini karşılama zorluğuyla karşı
karşıyadır. Dijital medyaya kolay erişim yoluyla farkındalık, tüketiciyi taze, minimum düzeyde
işlenmiş, besleyici, güvenli ve iyi tanımlanmış etiketlere sahip yemeye hazır gıda ürünlerine
yöneltmiştir. Gıda tedarik zinciri boyunca gıda maddelerinin güvenliğini ve orijinalliğini
sağlamak için gıda üreticileri, tüccarlar, alıcılar ve gıda düzenleyici yetkililer, paketlenmiş gıda
kalitesini izlemek ve aynı zamanda uygun maliyetli, hızlı ve tutarlı bir araç ararlar; bundan
dolayı ambalaj, gıda endüstrisinin her segmentinin çok önemli bir bileşeni olduğundan,
geleneksel pasif bariyer konseptine daha etkili bir şekilde olmasını sağlar (Janjarasskul ve
Suppakul, 2016 ;Sarkar vd., 2017). Gıda ambalajlarına yapılan nano-teknolojik uygulamalar
gıda ürünlerine dahil olmak, gıda ambalaj malzemesine dahil olmak ve gıda prosesinde
uygulama olasılığına yönelik üç olasılığı esas olarak araştırmaktadır. Nanoteknolojinin
ticarileştirilmesi, başarılı bir şekilde yürütülmesi ve çeşitli uygulamalarına verilen yanıtlar,
tüketicinin yeni tanıtılan teknolojilere ve uygulamalarına bakış açısı ve kabulü ile belirlenir (
Gupta vd., 2011; Kim vd., 2014). Çalışmaların çoğundan elde edilen sonuçlar, tarımsal gıda
ürünlerine doğrudan dahil edilmeleriyle karşılaştırıldığında nanoparçacıkların ambalaj
malzemeleri olarak ve ayrıca işleme faaliyetleri sırasında kullanıldıklarında geniş bir tüketici
kabulüne işaret etmektedir ( Giles vd., 2015 ).
Nanoteknoloji kavramı 1959'da Richard Feynman tarafından tanıtıldı ve daha sonra 1974'te
Norio Taniguchi tarafından "nanoteknoloji" terimi kullanıldı. Nanoteknoloji esas olarak nanomenzilli (<100nm) moleküllerin üretimi ve karakterizasyonundan oluşur. Nanoteknolojinin
polimerlere uygulanması, nano parçacıklar veya nano aralıktaki cihazlarla doldurulmuş polimer
malzemelerin tasarımını, üretimini, işlenmesini ve uygulanmasını kapsamaktadır. Bu umut
verici müdahalenin muazzam potansiyeli, biyolojik bilimler, kimya, mühendislik ve fizik gibi
çok disiplinli alanlardan araştırmacıların dikkatini çekmiştir (Duncan, 2011). Sağlık ve Tüketici
Koruma Enstitüsü (IHPC) tarafından tahmin edildiği gibi, nanoparçacık bazlı pazar 2020 yılına
kadar 20 milyar dolara ulaşmıştır. (Montazer ve Harifi, 2017). Nanoteknolojinin tüketiciler
adına gelişmiş paketleme sistemlerinin geliştirilmesi için büyük bir itici güç oluşturacağı
tahmin edilmektedir Makro ölçekteki malzemelerden farklı olarak nanomalzemeler spesifik ve
gelişmiş fizikokimyasal özellikler gösterir. Küçük boyutları sayesinde nanoparçacıklar büyük
bir yüzey-hacim oranına ve yüzey aktivitesine sahiptir. İstenen polimerlere yapıştırıldığında,
nanomalzemeler gelişmiş mekanik mukavemet, elektriksel iletkenlik ve termal kararlılık ile
sonuçlanır. Nanomalzemeler böylece aktif ve akıllı paketleme sistemleri sunmanın yanı sıra
gıda paketlerinin mekanik ve bariyer özelliklerini iyileştirir (Mihindukulasuriya ve Lim, 2014
).
Etkili gıda paketleme gereksinimlerini karşılamak için, gelişmiş nanomalzeme ile
güçlendirilmiş polimerler, çevresel kaygıları ele almanın yanı sıra, mevcut polimerlerle güvenli
bir şekilde güçlendirilmesine yardımcı olacaktır. Gıda ambalajı için polimer nanomalzemeler
(PNFP) alanında devam eden gelişmeler, güvenlik ve düzenleyici engeller ile karşı karşıyadır.
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Yeni PNFP, güvenlik parametrelerinin ve üretimin maliyet ve performans arasında rekabetçi
bir oranda nitelendirilmesinin ardından, gıda ambalajlamada yaygın uygulama için ideal bir
materyal olacaktır (Arora ve Padua, 2010; Souza ve Fernando, 2016 ). Polimer nanoteknolojinin
gıda ambalajlarına girişi, geleneksel ambalajlama sistemlerinin temel özelliklerini, yani
muhafaza (taşıma ve taşıma kolaylığı), kolaylık (tüketici dostu), koruma ve muhafazayı (sızıntı
veya parçalanmayı önler ve mikrobiyal enfeksiyonlara karşı koruma ) geliştirmeyi amaçlar.
Yirmi birinci yüzyılda, gıda üreticileri/işleyicileri/satıcıları ve tüketiciler, kararlı gıda
güvenliği, kalitesi ve izlenebilirliği olan yeni ve becerikli gıda paketleme sistemleri
aramaktadır. Bu talep, gıda ambalajında uygulama için bir araya getirilebilecek yenilikçi
araçlara/teknolojiye ihtiyaç duymaktadır. Gıda ambalajındaki mevcut müdahalelerin ve
gelişmelerin ticari olarak uygulanabilir ve etkin bir şekilde kabul edilebilir olması, düzenleyici
yönergeleri ve eklenen yeni teknolojinin ilgili masraflarından daha ağır basan haklı bir sonucu
karşılaması gerekir (Vanderroost vd., 2014 ). Gıda ambalaj malzemeleri ile ilgili en büyük
dezavantaj, bunların geçirgen doğasıdır. Ambalaj malzemelerinin hiçbiri şu anda atmosferik
gazlara, su buharlarına ve gıda ve ambalaj malzemelerine tam direnç göstermemektedir.
Mevcut seçenekler arasında organik polimer malzemeler yani; polipropilen, polietilen,
polietilen tereftalat, polisitren ve polivinil klorür, daha düşük maliyetleri, basit işlenebilmeleri
ve hafiflikleri nedeniyle tercih edilen gıda ambalaj endüstrisinde ana tercih malzemesi olmaya
devam etmektedir. Bununla birlikte, temel sorun, gazlara ve diğer küçük moleküllere karşı
doğal geçirgenliklerinde yatmaktadır.
Tek bir polimer, verimli gıda paketlemesi için gereken tüm arzu edilen özellikleri sağlamada
başarısız olur; bu nedenle polimerlerin veya karmaşık çok katmanlı filmlerin harmanlanması
genellikle tercih edilir (Robertson, 2012). Bu boşluk, gıda ambalaj malzemeleri olarak polimer
nano-kompozitler kullanılarak çözülebilir. Nanomalzemeler genellikle gıda sektöründe çok
sayıda uygulaması olan nanopartiküller (NP'ler) ve nanoemülsiyonlar (NE'ler) olarak
sınıflandırılır (Ranjan vd., 2014). Temel olarak, polimer nanomalzemelerin gıda ambalajı
uygulamaları, geliştirilmiş, akıllı/akıllı ve aktif ambalajlama olmak üzere üç bölümde ele alınır.
İyileştirilmiş paketleme durumunda; polimer matrisinde nanopartikül uygulaması, sıcaklık/nem
parametrelerinin esnekliğini, gaz bariyeri özelliklerini ve stabilitesini iyileştirir. Akıllı
paketleme, iletişim ve pazarlama açısından üstün işlevsellik sunar. Paketlenmiş gıdanın gerçek
kalitesi hakkında dinamik geri bildirim sağlar ve aynı zamanda taklitlere karşı koruma görevi
görür. Aktif paketleme, iç veya dış faktörler tarafından aktive edilen mekanizmalara dayalı
koruma ve muhafazayı garanti etmektedir (Lim, 2011). Aktif paketleme, nanoteknolojiyi
kullanarak aktif bileşeni bir gıda ambalaj malzemesine dahil eder ve taşıyıcı bileşen, iç veya dış
faktörlerle etkileşime girebilir, böylece gıda ürününün raf ömrünü, gıda kalitesini ve
güvenliğini artıran eylemleri teşvik edebilir. Ancak, akıllı paketleme sistemleri durumunda,
nanoteknoloji tabanlı gösterge/sensörler gıda paketine dahil edilir ve burada iç (gıda bileşenleri
ve üst boşluk) ve dış çevresel faktörlerle etkileşime girebilir (Mihindukulasuriya ve Lim, 2014).
Gıdalarda bozulma
Fiziksel, kimyasal ve mikroorganizma kontaminasyonu, sıcaklık, nem, oksijen ve CO2 gibi
diğer çevresel etkiler, enzimlerin aktivitesi, gıdaların bozulmasının başlıca nedenlerindendir
(Rather vd., 2017 ). Gıda işleme ve depolama sırasında meydana gelebilecek oksidatif
bozunma, çoklu doymamış yağlar, lipitler (Domínguez ve diğerleri, 2019 ), polifenoller,
polisakkaritler ve proteinler gibi bileşenler üzerinde gerçekleşir . Bununla birlikte, gıda
muhafazasının bir yolunun düşük sıcaklık olduğu göz önüne alındığında, bozulmanın bu
durumda da ortaya çıkabileceğini ve renk, görünüm, kıvam, tat ve kokuda bozulma ve çeşitliliğe
neden olabileceğinin altını çizmek önemlidir. Sonuç olarak, gıdaların tüketici tarafından kabul
edilebilirliği azalır, bu da atıkların artmasına neden olarak olumsuz bir ekonomik ve çevresel
etkiye neden olur ( FAO, 2020).
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Gıdaların oksidatif bozunması, atmosferik oksijen tarafından, reaktif oksijen türlerinin (ROT)
enzimatik ve enzimatik olmayan üretimi ile, hidro-peroksitler olarak, enzimler tarafından,
radikal olmayan mekanizmalarda, termal otooksidasyon ile meydana gelir. Buna karşılık, hidroperoksitlerin ayrışması ile aldehitler, ketonlar, kısa zincirli hidrokarbonlar, laktonlar, alkoller
ve esterler gibi uçucular üretilir, bu da kötü tatların gelişmesine ve bazı biyoaktif bileşiklerin
ve yağda çözünen vitaminlerin kaybolmasına neden olur (Shahidi ve Abad, 2019 ). Oksidatif
bozunma, pro-oksidan maddeleri uzaklaştırarak, oksidatif enzimleri inaktive ederek, havayı
düşük basınçta boşaltarak, ROT temizleyicileri ekleyerek veya gıda foto-duyarlılaştırıcı
bileşenlerini aktive ederek etki eden gıdaları ışıktan koruyarak sınırlandırılabilir.
Ayrıca, gıdalar, gıda kaynaklı hastalıklarının başlangıcı ile ilişkili olabilen, kimyasal bileşikler
ve patojen mikroorganizmalar tarafından kontamine olabilir. Bunun yanı sıra, gıdalar, özellikle
meyve ve sebzeler dahil olmak üzere taze gıdalar, yetiştirme,hasat, hasat sonrası işleme, işleme
ve dağıtım sırasında patojen ve patojen olmayan mikroorganizmalar tarafından kontamine
olabilir. Patojen olmayan mikroorganizmalar gıda yüzeyinde göze hoş gelmeyen renk
değişiklikleri, sümüksü görünüm, gıdalarda çürük ve kükürtlü kokuya neden olmakla birlikte
genellikle insan sağlığını tehlikeye atmazlar. Farklı olarak, bakteriler, virüsler, mantarlar ve
parazitler dahil olmak üzere patojen mikroorganizmalar, yalnızca insanların ve hayvanların
sağlığını tehlikeye atmakla kalmayıp aynı zamanda ölümlerine de neden olan ciddi hastalıkların
gelişiminden en çok sorumlu olanlardır. Bu bağlamda Clostridium Botulinum ve hepatit
A tarafından üretilen toksinlerle botulizm , tifo, kolera, salmonelloz ve Escherichia coli,
Stafilococcus aureus, Clostridum perfigens, Bacillus cereus intoksikasyonları su/gıda alımı ile
oluşan ciddi hastalıklardır (FoodSafety.gov., 2019; Alfei vd.,2020).
Gıda Ambalajında Nanoteknoloji ve Uygulamalar
Arzu edilen bir ambalaj malzemesi, dayanıklılık ve biyolojik olarak parçalanabilirlik ile birlikte
gaz ve nem geçirgenliğine sahip olmalıdır. Nano bazlı “akıllı” ve “aktif” gıda ambalajları,
gelişmiş mekanik mukavemete, bariyer özelliklerine, antimikrobiyal filmlere sahip daha iyi
ambalaj malzemeleri sağlamaktan patojen tespiti için nano algılamaya ve tüketicileri gıdanın
güvenlik durumu konusunda uyarmaya kadar geleneksel ambalajlama yöntemlerine göre çeşitli
avantajlar sağlar (Couch vd., 2016).
Nanokompozitlerin paketleme ve malzeme kaplama için aktif bir malzeme olarak uygulanması,
gıda paketlemesini geliştirmek için de kullanılabilir. Uzun zamandır birçok araştırmacı, uçucu
yağlar, organik asitler ve bakteriyosinler gibi organik bileşiklerin antimikrobiyal özelliklerini
ve polimerik matrislerde antimikrobiyal paketleme olarak kullanımları incelemekle
ilgilenmiştir (Pinto vd., 2013; Schirmer vd., 2009). Bununla birlikte, bu bileşikler, bu fiziksel
koşullara oldukça duyarlı olduklarından, yüksek sıcaklıklar ve basınçlar gerektiren birçok gıda
işleme aşamasında verimli değildir. İnorganik nanopartiküller kullanılarak, düşük
konsantrasyonlarda güçlü bir antibakteriyel aktivite ve farklı koşullarda daha fazla stabilite elde
edilebilir. Bu nedenle son yıllarda bu nanopartiküllerin antimikrobiyal gıda ambalajlarında
kullanılması büyük bir ilgi görmektedir. Bir antimikrobiyal ambalaj, aslında gıda yüzeylerinde
bulunabilecek mikrobiyal büyümeyi engellemek veya geciktirmek için gıda ürünü veya iç
boşluk ile temas eden bir aktif ambalaj Gümüş, bakır, kitosan gibi birçok nanoparçacığın ve
titanyum oksit veya çinko oksit gibi metal oksit nanoparçacıklarının antibakteriyel özelliğe
sahip olduğu bildirilmiştir şeklidir (Tan vd., 2013).
Nanopartiküllerin uygulanması, antimikrobiyal gıda ambalajı ile sınırlı değildir, ancak gıda
ambalajında gıda raf ömrünü uzatan aşırı termal ve mekanik şoktan bir bariyer sağlamak için
nanokompozit ve nanolaminatlar aktif olarak kullanılmıştır. Bu şekilde, nanopartiküllerin
ambalaj malzemelerine dahil edilmesi, daha uzun raf ömrüne sahip kaliteli yiyecekler ortaya
koyar. Polimer kompozitler oluşturmanın amacı, daha mekanik ve termostabil paketleme
malzemelerine sahip olmaktır. Gelişmiş polimer kompozitler elde etmek için birçok inorganik

www.artuklukongresi.org

763

Mardin, TURKEY

7th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

veya organik dolgu maddesi kullanılmaktadır. Nanopartiküllerin polimerlere dahil edilmesi,
maliyet etkinliği olan daha dirençli ambalaj malzemelerinin geliştirilmesine olanak sağlamıştır
Kil ve silikat nanoplateletler, silika (SiO2 ) gibi inert nano ölçekli dolgu maddelerinin kullanımı)
nanopartiküller, kitin veya kitosan, polimer matrisine daha hafif, daha güçlü, yangına
dayanıklılık ve daha iyi termal özellikler kazandırır (Duncan, 2011; Othman, 2014).
Nanometrik aralıkta en az bir boyutu veya nanopartikülleri olan dolgu maddelerinin polimerlere
emprenye edilmesiyle hazırlanan antimikrobiyal nanokompozit filmler, yapısal bütünlük ve
bariyer özellikleri nedeniyle iki yönlü fayda sağlar (Rhim ve Ng, 2007 ).
Nano malzeme ilaveli ambalajlar, meyve suları ve süt ürünleri için ekstrüzyon-kaplama
uygulamalarında veya bira ve gazlı içeceklerin şişelerinin üretimi için ortak ekstrüzyon
işlemlerinde, işlenmiş et ve et ürünleri, peynir, şekerleme, tahıllar, poşette kaynatılan gıdalar
gibi çok çeşitli gıda paketleme uygulamalarında rahatlıkla kullanılabilir (Trujillo vd., 2016).
Nanoteknoloji son yıllarda geniş kapsamlı, milyarlarca dolarlık küresel bir endüstriye
dönüşmüştür. Önümüzdeki birkaç yıl içinde daha fazla nano gıda ürününün piyasaya çıkacağı
tahmin edilebilir. Birçok şirket şu anda çeşitli gıda ürünlerine nanoteknoloji uygulamaktadır..
Hâlihazırda çok sayıda şirket, yiyecek ve içeceklerin raf ömrünü uzatan ve aynı zamanda gıda
güvenliğini artıran nanoteknolojiye dayalı ambalaj malzemeleri üretimi yapmaktadır (Trujillo
vd., 2016) .
Nano Ambalajlamada Güvenlik sorunları
Nanoteknolojinin gıda endüstrisine sağladığı pek çok avantajın yanı sıra nanomalzeme ile ilgili
güvenlik sorunları da göz ardı edilemez. Birçok araştırmacı, nanoparçacıkların ambalaj
malzemesinden gıdaya geçme olasılığına ve bunların tüketici sağlığı üzerindeki etkilerine
vurgu yaparak nanomalzeme ile ilgili güvenlik endişelerini tartışmaktadır (Jain vd.,, 2016 ). Bir
malzeme GRAS (genellikle güvenli olarak kabul edilir) maddesi olarak kabul edilse de, nano
hallerdeki fizyokimyasal özellikler makro haldekilerden tamamen farklı olduğundan, nano
muadillerinin riskini incelemek için ek çalışmalar yapılmalıdır. Ayrıca, bu nanomalzemelerin
küçük boyutları vücut organları ve dokularında biyobirikim riskini artırabilir. Örneğin,
topaklanma önleyici maddeler olarak kullanılan silika nanopartiküller, insan akciğer
hücrelerinde sitotoksik olabilir (Jain, A., Shivendu, R., Nandita, D., and Chidambaram, R. (2016).
Nanomaterials in food and agriculture: an overview on their safety concerns and regulatory
issues. Crit. Rev. Food Sci. Nutr.Athinarayanan vd., 2014 ). Parçacıkların yüzey morfolojisi,

konsantrasyon, yüzey enerjisi, agregasyon ve adsorpsiyon dahil olmak üzere çözünmeyi
etkileyen birçok faktör vardır. Partiküllerin gıda ambalajından migrasyonunu incelemek için
bir model geliştirilmiştir (Cushen vd., 2014). Nanokompozitlerden gümüş ve bakırın göçü
incelenmiş ve nanokompozitlerdeki nanodolgu yüzdesinin, göçü yönlendiren en önemli
parametrelerden biri olduğunu, partikül boyutu, sıcaklık veya temas süresinden daha fazla
olduğu gözlemlenmiştir. Her nanomalzemenin kendine has özelliği olduğundan, toksisite
muhtemelen duruma göre belirlenmelidir ( Mahler vd., 2012 ). Ayrıca, düzenleyici makamlar,
ürün kalitesi, sağlık ve güvenliği ve çevre düzenlemelerini sağlamak için ticari ürünler için bazı
standartlar geliştirmelidir.
Sonuç
Gıda maddelerinin kalitesi esas olarak onların bozulabilirliğine bağlıdır. Bozulabilir gıdalar,
taşıma ve depolama sırasında kalite ve tazeliğini korumak için ortam sıcaklığına ihtiyaç duyar.
Bozulabilir gıdaların başta oksijen ve ışık olmak üzere bozulmayı teşvik eden faktörlerle ne
ölçüde karşılaştığını izlemek, bozulabilirliği kontrol edebilir. Gıda ambalajı ve içerdiği ambalaj
malzemesi gıda kalitesi ve raf ömründe önemli ve belirleyici bir rol oynamaktadır. Ambalaj,
reddedilemez bir gıda ortamı oluşturmak için başlıca bariyer özelliklerini etkiler.
Nanoteknolojinin doğuşu, gıda paketleme alanında yeni yollar ve teknolojik ilerleme olanakları
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açmıştır. Nanomalzeme paketlemesini imal etmek için nanopartiküllerin polimere bağlanması,
gelişmiş bariyer özellikleri, mekanik ve termal mukavemet, esneklik ve stabilite ile rutin
paketlemeyi güçlendirir. Zaman alıcı kalite kontrol analizi ve tüketici teknik cehaleti, gıda
endüstrisinde su yüzüne çıkan bir diğer önemli sorundur. Yeni nano paketleme sistemleri
(Geliştirilmiş/Aktif/Akıllı paketleme), mevcut paketleme zorluklarının tüketici ve sanayici
memnuniyeti ile üstesinden gelmek için önemli bir araç olarak hizmet etme potansiyeline
sahiptir. Konvansiyonel ambalajların tamamen çok işlevli akıllı veya aktif ambalajlarla
değiştirileceği tahmin edilmektedir. Nano yapılı malzemeler mikrobiyal istilayı kontrol ederek
mikrobiyal gıda güvenliğini sağlar. Ayrıca nanosensörler, paketlenmiş gıdaların güvenliği
hakkında tüketicileri uyarır. Güncel teknolojiye sahip yeni paketleme sistemlerinin tanıtımıyla
birçok şirket bu alana girmiştir.
Nanopartiküllerin paketlenmiş gıda maddelerine migrasyonu ile ilgili endişeler dile
getirilmiştir, ancak migrasyon deneyleri ve risk değerlendirmesi hala kesin değildir
Tanımlanmamış toksisite, destekleyici klinik deney verilerinin azlığı ve risk değerlendirme
çalışmaları, gıda paketleme sektöründe nanomateryal uygulamasını sınırlandırmaktadır. Son
olarak, nanoteknolojilerin devasa ölçekte başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için tüketicinin
onayı zorunludur. Hem fayda hem de risk değerlendirmesi şüphesiz kabul edilmelidir. Akredite
araştırma kuruluşları, uygun etiketleme ile öne çıkmalı ve tüketicinin kabul edilebilirliğini
artıran ortak düzenlemeler belirlemelidir. Devlet kurumları öne çıkmalı ve bu konuyu akıllıca
ele almak ve gelişmekte olan dünyanın yolunu açmak için birbirleriyle koordinasyon içinde
çalışmalıdır. Gıda paketleme sistemlerinde nanomateryallerin yönetimi ve uygulanmasına
ilişkin mevzuat ve stratejiler ihtiyatlı bir şekilde oluşturulmalıdır.
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COUNTERFEITING IN THE FASHION SECTOR, ISSUES AND PERSPECTIVES
Renata Kau , PhD.
European University of Tirana, Albania

ABSTRACT
Counterfeiting in the fashion sector is one of the phenomena that has caused more economic
damage to all world countries in recent years and especially during the pandemic.
Counterfeiting means in the first place a violation of industrial property rights including
trademarks, patents, industrial designs and geographical indications. It is attested by any
action aimed at creating goods that mimic the aesthetic features or in any case external
features of another commodity to deceive third parties. In fact counterfeit products are usually
designed to look identical to the original products. Buyers in most cases are aware of the fact
that the products are counterfeit, especially in terms of products in the fashion sector, but in
the current society “the brand” is important and this category of consumers does not want to
be “out of fashion”. Now it is possible to find these imitations of luxury brands online as well
as in the market.
In legal terms, counterfeiting in addition to infringement of intellectual property brings unfair
competition between entrepreneurs who by offering similar goods or imitating the
competitor's products create confusion.
The regulatory framework regarding intellectual property on this topic is based on various
national, EU and international sources. At an international level, the main regulation is The
Trade Related Aspects of Intellectual Property Agreement or “TRIPS Agreement” (1994).
Regarding the infringement of industrial property in the field of fashion deserves attention,
the legislation on trademark counterfeiting. Also, in many EU legislations the registration of a
trademark or design is not mandatory, but it is necessary to be able to exercise the rights
arising from the use of the trademark and to prevent third parties from using a similar or
identical trademark.
In EU countries various institutional and private entities are engaged in the fight against
counterfeiting. Have the EU countries managed to reduce this phenomenon through their
legislation and the structures, or should further interventions be made? What about Albania,
an EU candidate country, does it have appropriate legislation and structures to fight
counterfeiting?
Keywords: counterfeiting, fashion sector, intellectual property, unfair competition
1. General introduction to the phenomenon of counterfeiting in the EU countries.
The brand, and its distinctive badges in general, represent the most relevant and significant
group of industrial property rights in the fashion world.
Any sign, or any combination of signs, capable of distinguishing the goods or services of one
undertaking from those of other undertakings, shall be capable of constituting a trademark.
Such signs, in particular words including personal names, letters, numerals, figurative
elements and combinations of colours as well as any combination of such signs, shall be
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eligible for registration as trademarks. Where signs are not inherently capable of
distinguishing the relevant goods or services, Members may make registrability depend on
distinctiveness acquired through use. Members may require, as a condition of registration, that
signs be visually perceptible1.
Various sections of the law define counterfeiting as using a “reproduction, counterfeit, copy
or colorable imitation of a registered mark” or the use of a “spurious mark which is identical
with, or substantially indistinguishable from, a registered mark”.2
The free market, the licensed shops, and even the streets are the places where more and more
counterfeit goods of the fashion industry are sold. This trade has expanded so much both in
EU countries and internationally, bringing unfair competition and huge losses to the legal
holders of industrial property rights. According to the report of 2019 “Illicit trade: trends in
trade in counterfeit and pirated goods” published by The Organisation for Economic
Cooperation and Development (OECD) and the EUIPO, the international trade in counterfeit
and pirated products could have amounted to $509 billion in 2016. This phenomenon is
encountered in the streets of Rome as well as in the streets of Tirana, where you can easily
find counterfeit brand clothes, shoes, bags, watches, perfumes; everything belongs to the
fashion sector. Consumers often fall prey to these goods, which being not original do not have
the right quality, but in the material society of consumption, especially for young people,
having branded clothing and objects now is “a must”, even if it is not original they want to
have in the wardrobe “a brandy” handbag.
These goods in most cases are distinguishable. Apart from the quality, which in the case of
counterfeit goods is poor, of course the price of these products is lower, while the prices of
original brands in the fashion sector are often unaffordable. Even in terms of packaging,
counterfeit goods are usually unpackaged, or have fake, unstamped packaging with
typographical errors on it.
However, some counterfeits are difficult to distinguish in terms of quality from the original
product. In this case consumers are deceived and buy counterfeit goods as original. Referring
to the Albanian legislation in this field, the investigation of the crime is responsibility of the
state, represented by the police, prosecution, customs and tax inspectors. On the other hand,
right holders can also conduct their own investigation by monitoring the market themselves or
through their representatives, who can be holders of their industrial property rights.
In recent decades, the Internet has become an important channel for the sale of counterfeit
goods, and the number of online purchases of these goods has increased with the pandemic.
As stated in the International Chamber of Commerce (ICC) "Intellectual Property Roadmap
2020", the Covid-19 pandemic has enabled different organizations to take advantage of
increased demand and product shortages.
In 2020, the e-commerce giant Amazon began fighting counterfeit sales on its platform
through joint lawsuits with major fashion houses, as in the case when it teamed up with
Valentino to wage a legal battle over the sale of counterfeits on its electronic platform to third
parties. They filed a lawsuit in a federal Court in Washington, pretending the trademark
infringement, counterfeiting and patent infringement. Amazon and Valentino claimed that
defendants Kaitlyn Pan Group, LLC and Hao Pan had introduced to Amazon a shoe line that
copied flagrantly the appearance and design of Valentino shoes Rockstud Garavan, and used
one of Valentino's trademarks, infringing on Valentino's trademark rights and design patents.
1

Art.5 TRIPS
Russell L. Parr, Intellectual Property, Valuation, Exploitation, and Infrigement Damages, John Wiley & Sons,
Inc., Hoboken, New Jersey, 2018, p. 486.
2
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The regulatory framework regarding intellectual property on this topic is based on various
national, EU and international sources. There are a number of international agreements that
harmonize international trademark laws in order to facilitate more global protection. One of
the main instruments is the Paris Convention for the Protection of Industrial Property or
“Paris Convention” (1883). At an international level, another regulation is The Trade Related
Aspects of Intellectual Property Agreement or “TRIPS Agreement” (1994). Regarding the
registration of Trademarks, the “Madrid Protocol” (1989) supplements the Madrid Agreement
for the International Registration of Trademarks (1891).
In the framework of European legislation, there are a number of legislative measures aimed at
harmonizing the national regulations of the respective countries, which remain the main
source of protection of intellectual property in individual states in particular.
The fight against these phenomena requires a continuous cooperation between the states
inside and outside the EU. European Union legislation on the enforcement of intellectual
property rights has been strengthened by providing for sanctions and non-criminal measures
to prevent counterfeiters.
It is worth mentioning Directive 2004/48/EC of the European Parliament and of the Council
of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights, such as copyright and
related rights, trademarks, designs or patents. Considering that the provisions of IPRED have
had different interpretations in different EU countries, in November 2017, the Commission
adopted, as part of the IP package, a guideline which is based on the decisions of the EU
Court of Justice and the best practices developed in EU countries. Among the most important
measures is the provision of a high level of legal protection and a unified judicial framework
throughout the EU, encouraging the industry to combat IP violations, reducing the volume of
counterfeit products reaching the EU market, through the strengthening of cooperation with
third countries and between customs authorities. 3
In addition to the civil and administrative measures and remedies provided for by the
Enforcement Directive, criminal sanctions also constitute, in appropriate cases, a means of
ensuring the enforcement of IP rights. As the Enforcement Directive does not affect any
national provisions in Member States relating to criminal procedures or penalties in respect of
IP rights infringements, Member States must only optionally implement a criminal IP
enforcement framework.4
Also, the European Union enforces intellectual property protection through the European
Union Intellectual Property Office (EUIPO), and through the European Patent Office (EPO).
With all legislation, measures taken and good practices, there are many fashion lawsuits
related to counterfeiting in both European and international courts.
Among these, we can mention:
Tiffany & Co. v. Costco in connection with the sale of engagement rings by the defendant
under the name "Tiffany" infringing and counterfeiting the mark. The plaintiff filed a series of
charges such as infringement, counterfeiting of a trademark and use of unfair business
practices.

3

European Commission - Press release, Intellectual property: Protecting Europe's know-how and innovation
leadership, Brussels, 29 November 2017.
4
Flip Petillion, Enforcement of Intellectual Property Rights in the EU Member States, Antwerpen, Intersentia,
2019, pag. 43.
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Debates in the Chanel v. WGACA case concerning bags manufactured in a factory authorized
but uncontrolled by Chanel for quality approval, focus on what constitutes counterfeiting or
infringement and whether these practices affect the authenticity of these bags.
In the case Louis Vuitton v. Rich-Ycled of the Danish Maritime and Commercial Court, the
issue concerns the possibility to use a well-known trade mark (like Louis Vuitton) in the
recycling, marketing and sale of garments which are not derived from original Louis Vuitton
materials, such as bags, shoes and T-shirts. The Court found that this production, marketing
and sale constituted an infringement of Louis Vuitton’s trade mark, as the use resulted in an
improper use of the reputation of Louis Vuitton’s brands and was contrary to good marketing
practice. Rich-Ycled used materials that did not originally originate from an original Louis
Vuitton manufacturer. Despite the fact that the Court did not rule on whether there would also
have been an infringement in the case of recycling original goods from Louis Vuitton, the
case is interesting, as the Court finds that the production of new goods using previously
counterfeit products constitutes an infringement5.
2. The regulatory framework for the protection of trademarks in Albania and the
spread of counterfeiting in the territory.
In Albanian law, patents, trademarks and industrial design rights are regulated by the Law
“On Industrial property”, No. 9947, dated 7.7.2008, amended by law: No. 10/2013, dated
14.02.2013 No. 55/2014, dated 29.05.2014 No. 17/2017, dated 16.02.2017.
The regulation of the trademark in the Albanian law of industrial property begins in Article
140 a.i.p.l. (Albanian industrial property law) which identifies the elements that may be the
object of registration, and ends in Article 176 a.i.p.l. These provisions clearly sanction the
rights, the limits of these rights, the methods of transfer, licensing, duration, national and
international registration of the trademark.
The owner of the registered trademark enjoys the exclusive right to use the trademark. He
reserves the right to prohibit third parties from using, in the course of their commercial
activity, without his authorization a mark, which is the same as the trademark, for goods and
services, which are the same as those for which the trademark is registered or which, because
of the similarity of the goods or services for which the mark is used to the goods or services
covered by the registered trademark may cause confusion to the public.
Acts that constitute a violation of trademark rights constitute in the first place a civil violation
provided by Article 184 a.i.p.l. In the following, are determined the legitimate persons to file
a lawsuit in court where in addition to the owner of a registered trademark, are mentioned the
authorized users, holders of an exclusive license, etc. Civil sanctions are also provided in case
of violation together with the compensation of the damage.
Also, Albania, being a member of the World Trade Organization, has the obligation to
provide for criminal sanctions in national law referring to the Agreement on Trade-Related
Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement).
According to Article 616 members shall provide for criminal procedures and penalties to be
applied at least in cases of wilful trademark counterfeiting or copyright piracy on a
commercial scale. Remedies available shall include imprisonment and/or monetary fines
sufficient to provide a deterrent, consistently with the level of penalties applied for crimes of a
corresponding gravity. In appropriate cases, remedies available shall also include the seizure,
5

EUIPO, Recent European Case-Law oh the Infringement and Enforcement of Intellectual Property Rights, July
& August 2021, p.115.
6
TRIPS
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forfeiture and destruction of the infringing goods and of any materials and implements the
predominant use of which has been in the commission of the offence. Members may provide
for criminal procedures and penalties to be applied in other cases of infringement of
intellectual property rights, in particular where they are committed wilfully and on a
commercial scale.
However, Article 1 of the TRIPS Agreement provides Members shall give effect to the
provisions of this Agreement, but shall not be obliged to, implement in their law more
extensive protection than is required by this Agreement, provided that such protection does
not contravene the provisions of this Agreement. Members shall be free to determine the
appropriate method of implementing the provisions of this Agreement within their own legal
system and practice.
Article 149/a of the Albanian Penal Code refers to the criminal offense of Violation of
industrial property rights, added by law no. 23/2012, dated 1.3.2012, article 21) and sanctions:
“Production, distribution, holding for trading purposes, sale, offering for sale, supply,
distribution, export or import for these purposes of: a) the product or process protected by a
patent, without the consent of the patent owner; b) the product protected by an industrial
design, without the consent of the owner of the industrial design; c) goods or services
protected by a trademark, without the consent of the trademark owner; ç) the product derived
from a geographical indication, without the consent of the owner of the geographical
indication; committed intentionally, constitute criminal offenses and are punishable by a fine
or imprisonment of up to one year. The same offense when committed in collaboration or
more than once constitutes a criminal offense and is punishable by a fine or imprisonment of
up to two years. "
Let’s analyze an issue regarding the counterfeiting of trademarks of the Albanian Judicial
Practice.
In the case object of study, from the statements of the citizen Y it resulted that the goods
blocked in the Rinas Customs were not original, but counterfeit. The General Directorate of
Customs as well as the Rinas Customs Branch clearly referred about the composition of
counterfeit articles (sneakers, bags, belts), that was not pure leather. Also, it emerged that the
brands Nike, Adidas, Converse All Star and Lacoste, were registered in Albania.
X has signed for Albania a partnership contract with "React" Organization, based in
Netherlands. This organization has been operating for 25 years in the field of protection of
industrial property rights, including the trademarks "Adidas" and "Louis Vuitton".
Following the request of X, with the decision of the Rinas Customs Branch, it was ordered the
destruction of the counterfeit items (sneakers 352 pairs of "adidas", 26 pieces of handbags for
women and 8 pieces of waist belts of the “Louis Vuitton” brand).
In these circumstances, at that stage of the preliminary investigation, it was concluded that it
was a conflict of a juridical-civil nature between the owner of the patent or trademark and the
distributor or unauthorized holder of the latter for the sale of goods. Moreover, in this case, as
the brand representative himself claims, the articles were counterfeit. Seen from this point of
view, at that phase of the investigation it was also found that the person (X) who was violated
by the entry into the Albanian territory of counterfeit goods, had exercised his right to destroy
these goods, which are prohibited for the commercial circulation due to the origin of their
production. For all the reasons given, it was concluded that the fact occurred was not provided
by law as a criminal offense, and consequently, pursuant to Article 328/1 letter "b", 190/1
letter "ç" of the Penal Procedure, the case was dismissed.
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Following the appeal of the dismissal decision, the Court of Appeal decided to change the
decision of the Tirana District Court, accepting the complainant's request for the abrogation of
the decision "For termination of investigations" regarding the criminal proceedings of the
Tirana Judicial District Prosecutor's Office, and return of this act to this organ. According to
the Court, the reported fact was related to an activity that takes place between Turkey and
Albania. In these circumstances, the Court has disposed that the prosecution body should
continue the investigation by verifying the itinerary of goods, object of report, from Turkey to
Albania and by identifying the sender of goods, object of report, which would bring to the
prosecution body, a clearer panorama of the activity under investigation.
From the content of the declarations of the citizen Y, it was not possible to provide useful data
regarding the seller or their origin. Y before, but also at this stage of the investigation,
explained that the goods were bought in the free market of Istanbul, through various shops,
whose names couldn’t remember. Such an explanation was completely credible, taking into
account the quantity and manner of transport of goods arrived in Albania, but also the
progress of the commercial activity of the declarant. It was concluded that the reasons for
which the criminal proceedings were previously terminated had not changed, as no new
evidence had been made possible to be administered during that phase of the investigation.
The fact presented in the report as well as the result of the evidence gathered during the
preliminary investigation, was not provided by the substantive law as a criminal offense.7
3. Brief notes on the unfair competition and counterfeiting.
The law of unfair competition occupies the role of the referee in a competitive marketplace. It
enforces the rules of the game by providing remedies for traders affected by unfair trading
methods. Stated as a general proposition, it prohibits any “act of competition contrary to
honest practices in industrial or commercial matters. 8
The most relevant EU rules on competition are found in the Treaty on the Functioning of the
European Union (TFEU), but other secondary EU legislation and EC guidelines are also
highly important.
Art 101 TFEU prohibits any agreements between undertakings, decisions by associations of
undertakings and concerted practices which may affect trade between Member States and
which have as their object or effect the prevention, restriction or distortion of competition
within the internal market.
In the absence of a complete harmonisation of unfair competition law, EC Law exercises a
strong influence upon the application of national laws against unfair competition.9
Besides that, the harmonisation of intellectual property laws has to a certain extent led to a
harmonisation of (part of) unfair competition law as well. This effect has been most evident in
the Trademark Directive that contained rules that, although they were previously part of
unfair competition law, are now accommodated under Community Trademark law, such as

Prof. Dr. Mariana Semini-Tutulani, Hetimi dhe Ndjekja e Veprave Penale që lidhen me Pronësinë Intelektuale
në Shqipëri, Wipo 2020 p. 150 .
8 Rochelle Dreyfuss, Justine Pila, The Oxford Handbook of Intellectual Property Law, Oxford University Press,
2018. p.546
9
Schricker/Henning-Bodewig, Elemente einer Harmonisierung des Rechts des unlauteren Wettbewerbs in der
Europäischen Union – Rechtsvergleichende Untersuchung im Auftrag des Bundesministerium der Justiz, MaxPlanck-Institut für ausländisches und internationales Patent-,Urheberund Wettbewerbsrecht, Munich, July 2001,
p. 10.
7
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e.g. the protection of the owner of a well-known trademark against third parties using his
trademark for dissimilar products.10
In this paper I do not intend to analyze unfair competition but since counterfeiting produces
unfair competition it is worth mentioning.
From the above analysis we can see that counterfeiting, in addition to the violation of
intellectual property, causes unfair competition. According to Article 638 a.c.c of the
(Albanian Civil Code), depending on the provisions related to the protection of distinctive
marks and patent rights, acts of unfair competition are carried out by anyone who uses names
or distinctive marks which may cause confusion with the names and the distinctive marks
legally used by others, or imitates a competitor's products or performs actions which may
cause confusion with a competitor's products and activity; treats as its own the qualities of the
competitor's products or enterprise. The decision confirming the acts of unfair competition
stops their continuation and determines the necessary measures in order to eliminate the
consequences. If these actions were committed with guilt, the person who committed them is
obliged to compensate the damage (Article 639 a.c.c.). Regarding to the compensation of the
damage, the code establishes that the patrimonial damage that is compensated consists of the
loss suffered and the lost profit. There are compensated also the expenses incurred reasonably
to avoid or reduce the damage, those that were necessary to determine the liability and extent
of the damage, as well as reasonable expenses incurred to secure compensation in
extrajudicial proceedings.
The regulation of unfair competition aims to protect companies from harmful acts of
competitors, but not only that, it works indirectly in favor of consumers, protecting them from
counterfeit products, which often harm their health. If we refer to counterfeit products of the
fashion sector, we can say that they are "less harmful" compared to other counterfeit products
such as medicines that by not being original can have health consequences, but do not forget
the counterfeit cosmetic products that come under the brand of a big fashion house and the
damage they can bring to the consumer's health. Maybe a counterfeit bag does not harm
health, but a lipstick does.
Conclusions
In the recent decades, counterfeiting and infringement of intellectual property rights are
affecting more and more the economies of European and international countries, the rights of
enterprises leading to unfair competition, as well as the health of consumers.
The increasing use of e-commerce via the Internet has helped criminal groups develop
counterfeiting businesses.
National, European and international courts are increasingly dealing with disputes over
fashion counterfeits, which are numerous in number, have serious consequences on the
economies of countries, bring great losses to fashion houses, but it seems that are less harmful
to health compared to other products such as food, medicine.
In the framework of the European legislation, there are a number of legislative measures
aimed at harmonizing the national regulations of the EU countries, which remain the primary
source of protection of intellectual property in these countries.

10

Roger W. de Wrey, Towards a European Unfair Competition Law, A Clash Between Legal Families,
Koninklijke Brill NV, Leiden, The Netherlands, 2006, pp. 75-76.
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The fight against these phenomena requires a continuous cooperation between the states
inside and outside the EU.
One of the most important acts is Directive 2004/48/EC of the European Parliament and of the
Council of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights. Taking in
consideration that the provisions of IPRED have had different interpretations in different EU
countries, in November 2017, the Commission adopted, as part of the IP package, a guideline
which is based on the decisions of the EU Court of Justice and the best practices developed in
EU countries. These measures provide a high level of legal protection and a unified judicial
framework throughout the EU. This can be achieved with encouraging the industry to combat
IP violations, and strengthening the cooperation with third countries and between customs
authorities.
In addition to the civil and administrative measures, criminal sanctions also constitute, in
appropriate cases, a means of ensuring the enforcement of IP rights. According to the
Enforcement Directive, Member States must only optionally implement a criminal IP
enforcement framework.
Although, according to the European Commission, Directive 2004/48/EC is a relevant tool to
combat these violations of IP and no additional legislation is needed, in my opinion a
reinforcement of the law is required in relation to criminal activities related to counterfeiting
by providing also the drafting of legislation on criminal measures related to the violation of
intellectual property rights.
From the analysis of the Albanian legislation I came into the conclusion that the Albanian
legislation in relation to trademark counterfeiting provides for civil and administrative
measures according to European and international acts.
Also in the Albanian criminal code is provided art 149/a which does not refer in particular to
the counterfeiting but to the criminal offense of Violation of industrial property rights.
Thus, the Albanian criminal code does not provide a specific provision for counterfeiting or
altering trademarks or other distinctive signs. Referring to Article 473 of the Italian penal
code, I recommend adding to the Albanian penal code a more specific provision regarding
counterfeiting of trademarks or other industrial property as the current provision of the
criminal code is very general with reference to infringements of industrial property rights,
without specifying counterfeiting or alterating of these properties.
Regarding the legal regulation of the brand in the field of fashion, there are no specific
regulations in the European or Albanian legislation and in cases that have as object these
types of brands, the court will refer to the relevant provisions of the law on industrial property
and those of the criminal code.
Finally, we can conclude that counterfeiting, in addition to the violation of intellectual
property, causes unfair competition. The regulation of unfair competition aims to protect
companies from harmful acts of competitors, but not only that, it works indirectly in favor of
consumers, protecting them from counterfeit products. The harmonisation of intellectual
property laws in EU has led to a harmonisation of part of unfair competition law as well, but
the analysis of this topic will be the subject of another paper.
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ABSTRACT
Assessment of occupational injuries and illnesses risks represents the basic pillar of a company’s
occupational safety and health risk management process. In Romania, since 2006, when the newly enforced
Occupational Health and Safety Act made the risk evaluation compulsory, for every company and work
place several tools were developed and applied to this purpose. Risk assessment involves identifying all risk
factors in the analyzed system and quantifying their size based on the combination of two parameters: the
severity and frequency of the maximum possible consequence on the human body. The paper gives a
synthetic description of the theoretical premises, principles applied, method description (structure, tools,
working procedure), for the method developed by the Occupational Romanian Mining Association. A case
study for a particular working system is included together with results issued for a mining company
operating in Romania. Benefits and drawbacks of the tool are discussed the paper, in order to highlight its
strengths and weaknesses.

Keywords: Occupational Health and Safety, Risk Assessment, Open-pit mine.
INTRODUCTION
Currently, evolutions in the European Union regulatory framework legislation are driving forces in
the development of risk assessment tools and techniques in the occupational health and safety field,
because risk assessment is a major stage in the overall risk management process. In Romania, since
2006, when the new Occupational Health and Safety Act [1] have stated that the risk assessment is
compulsory in any workplace, several approaches were in use but only one method is extended in
application [2]. The manner of approaching any professional risk assessment must meet the criteria
provided in Law no. 319/2006 introducing measures to encourage improvements in the safety and
health of workers at work [3].
Various methods are used to rank risks and to define priorities for actions - what is certainly very
desirable - but often this is done by neglecting the analysis of the elements defining these risks and
the means of improving the situation. Based on the analysis of the current risk ranking methods
from other countries and their adjustment to the concrete conditions of Romania, a new tool was
developed, in co-operation with the Romanian National Institute for Research and Development in
Occupational Health and Safety [4].The present paper outlines another methods’ development and
aims to clarify and to highlight the efficiency in subsequent stages of practical application of this
tool developed by the Romanian Mining Professional Association [5].
We consider that risk assessment cannot be complete without a deep and thorough analysis of
likely hazardous situations. Possibilities to complement this type of information are including:
checklists; (group) discussions or interviews with technicians (human factors) and foreseeable use
experts and scientists, completed by observational studies [6]. An adequate risk assessment tool
should provide an unambiguous system to estimate the risk level of a specific risk scenario [7-8].
In practical risk assessment, as we strive to do in this research, a simplification of the real
contributing risk factors is sometimes necessary [9]. Essential factors that should always be
considered include the frequency of use, the probability of a hazardous interaction and the
probability of an injury in each hazardous interaction [10]. A necessary condition for proper risk
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evaluation is that common criteria are used to assess the acceptability of the risk; this remains a
challenge for further development. The aim of method developed by is to provide a conservative
estimate of global risk to hypothetical members of selected population groups using a semiquantitative approach. One potential use of the presented approach may be as a “screening” tool, to
identify areas for more detailed analysis.
MATERIAL AND METHOD
Within this research, the method of assessing the level of risk in the workplace, workshop, section,
unit or branch of activity elaborated by the Professional Mining Association of Romania was
systematically applied. In the initial stage, the necessary data and information are collected, the
work tasks and associated operations are identified, all members of the analysis team are selected
and informed. The information base includes: job descriptions, work instructions, technical
equipment books, maintenance guides, reports on statistics of accidents, occupational diseases and
previous incidents, interviews with workers, video footage. The aim is to make a comprehensive list
of work operations, and to identify sources of hazard. For the inventory of hazard sources, a logical
sequence is followed: interviewing the workers, the coordinators of the work processes, clarifying
the way of carrying out the productive operations, highlighting the problematic situations, the
potential equipment failures and the deficiencies of the working methods, looking for deviations
from normal. The steps of applying the method include:
• Formation and training of the assessment team;
• Description of the analyzed work system;
• Identification of risk factors;
• Assessment of the occupational injury and / or illness risks;
• Hierarchy of risks and setting priorities for their prevention;
• Establishing measures to prevent and combat risks.
The overall occupational risk level (Nr) is calculated using the formula below:
 n 2

  ri  Ri  t
  e  C1  C2  C3  C4
(1)
Nr =  i =1 n
ti
2


ri
 

i =1
where:
n- the number of risk factors identified;
Ri – the risk level of the risk factor “i”, the scale of classification of the risk / safety levels being
represented in table 1;
Ri =Ri-1 the rank of the risk factor „i”.

1
2
4

Risk level (R)
MINIMUM
VERY LOW
LOW

7

AVERAGE

12

HIGH

18

VERY HIGH

25

MAXIMUM

Table 1. Scale for rating risk / safety levels
Severity x Likelihood coupling (SXL)
(1X1),(1X2),(2X1)
(1X3),(1X4),(2X2),(3X1),(4X4)
(1X5),(1X6),(1X7),(2X3),(2X4),(3X2),(3X3),(4X2)
(5X1),(6X1),(7X1)
(2X5),(2X6),(2X7),(3X4),(3X5),(4X3),(4X4)
(5X2),(5X3),(6X2),(7X2)
(3X6),(3X7),(4X5),(4X6),(5X4),(5X5),(6X3),
(6X4),(7X3)
(4X7),(5X6),(5X7),(6X5),(6X6),(7X4)
(7X5)
(6X7),(7X6),(7X7)
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25
18
12

Safety level (S)
MAXIMUM
VERY HIGH
HIGH

7

AVERAGE

4

LOW

2

VERY LOW

1

MINIMUM
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nr - the level of rectification that takes into account the number and level of risk factors, given by:
nr = n7  0.7 + n6  0.5 + n5  0.35 + n4  0.2 + n3  0.1 + n2  0.05 + n10.02
(2)
where:
n7 - the number of risk factors with the level 25;
n6 - the number of risk factors with the level 18;
n5 - the number of risk factors with the level 12;
n4- the number of risk factors with the level 7;
n3- the number of risk factors with the level 4;
n2- the number of risk factors with the level 2;
n1- the number of risk factors with the level 1;
te – average time of exposure to risks (hours/shift)
t1 – normal working time ( h/shift)
C1, C2, C3, C4- coefficients of influence of the risk level, made explicit in the tables 2, 3, 4 şi 5.
Table 2. Values of C1 coefficient considering
the special environmental conditions
Working environment
Collieries
Salt mines
Other mines
PCaves
Aquatic environment
Underwater environment
Swamp environment
Aerial environment
Cosmic environment
Radioactive environment
Dangerous car traffic

C1
1.15
1.02
1.10
1.07
1.05
1.10
1.12
1.20
1.30
1.15
1.12

Number of
workers
1-50
51-100
101-150
151-200
201-300
301-500
501-1000
1001-2000
Over 2000

Table 4. Values of the coefficient C3 that take
into account the number of people who can
be subjected to collective accidents
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Table 3. Values of the coefficient C2 that take
into account the total number of workers in
similar jobs

No. of people exposed
to collective accidents
3-5
6-10
11-20
21-50
51-100
101-300
301-500
501-1000
1001-2000
Peste 2000

C3
1.03
1.06
1.09
1.12
1.15
1.18
1.21
1.24
1.27
1.30

C2
1.00
0.98
0.96
0.94
0.92
0.90
0.88
0.86
084

Table 5. Values of the coefficient C4 that take
into account the age of the hazardous
technical equipment
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7

Age of hazardous
technical equipment
 1 year
1-3 years
3-6 years
6-10 years
10-15 years
15-20 years
 20 years

C4
1.00
1.01
1.03
1.05
1.08
1.10
1.15

The risk level of a macrosystem (workshop, section, sector, subunit or economic unit) is
calculated with the following formula:
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n

Nrm =

 Nr  L
i

i =1

i

(3)

n

L
i =1

i

where: Nrm = Nra , Nrs , Nrsu or Nru;
Nra- the level of risk per workshop; Nrs- the level of risk per department; Nrsu- the level of risk
per subunit; Nru- the level of risk per unit; n- number of workplaces (assessment sheets) within
the workshop, section (sector, subunit or unit) for which the risk level is calculated;
Nri – the level of risk of the “i” workplace within the macrosystem;
Li – the total number of employees at that workplace „i”.
The acceptable risk level, below which it is considered that additional mitigation measures are not
necessarily necessary, is estimated at 7, i.e. equal to the average risk level. In order to improve the
safety level of any work system, it is necessary to take into account the hierarchy of risks assessed
and therefore to implement, as a matter of priority, measures to combat and prevent risks with the
highest level. Therefore, the preparation of the proposed file of measures, which is the last stage of
the risk assessment of a microsystem (workplace), is performed in descending order of the level of
risk factors, respectively251. Also, when drawing up the file of measures, the hierarchical order of
the prevention measures will be taken into account:
• Intrinsic prevention measures (eliminating risks);
• Collective protection measures (isolating risks);
• Organizational measures and rules of behavior (avoiding risks);
• Personal protection measures (by which workers are isolated).
The application of the method ends with the drafting of the evaluation report. This is an informal
document, which must contain, as clearly and succinctly as possible, the following:
• How the assessment was carried out:;
• The people (assessors, technical staff, workers etc) involved in this action;
• The results of the evaluation, respectively the job descriptions with the risk levels;
• Prevention measures sheets;
• Calculation of the risk level per workshop, section (sector), subunit or unit.
CASE STUDY: OCCUPATIONAL RISK ASSESSMENT IN AN OPEN-PIT MINE
The branch of Roşiamin S.A. is part of CNCAF Minvest Deva, the object of activity of the mining
unit being that of extraction, transport and processing of gold-silver ore, from the Roşia Montană
deposit in Alba county. The branch of ROŞIAMIN S.A. it has in its composition several sectors of
activity, namely:
• Quarry (open-pit mine) sector Cetate – Cârnic Napoleon
• Vehicle transport base;
• Sector I with the compressor station;
• The underground-surface transport sector Gura Minei – Aprăbuş;
• Fore-crushing sector stage II and III Aprăbuş;
• Ore processing plant sector Gura Roşiei;
• Tailing dam Valea Seliştei.
In the following will be briefly presented the ore mining sector open-pit Cetate- Cârnic Napoleon.
The quarry sector is located between elevations +873 m and +1150 m, the two elevations being the
lowest and highest points of the massifs in operation. The method of exploitation applied in this
case is "The mining method with the transport of sterile rocks to outer dumps", the deposit being
located in the breccia and in the dacite. The form of ore presentation in the deposit is in the form of
veins, chairs, vaults and disseminated in the rock mass in the form of golden pyrite. The extraction
of the ore from the massif is done by using blasting technologies with drilling holes and mine
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boreholes, while the loading of the ore in 16 t dump trucks is done with the help of 5 m3 excavators,
front loaders; there is a group of crushers providing the granulometry necessary for the transport of
the ore towards the intermediate sectors. Within the analyzed mining sector are found the
workplaces summarized in table 6
Table 6. Situation of workplaces in the analyzed mining sector
Crt.
Job (workplace)
Location
No. of staff
no.
Open-pit Workshop
1
Crusher operator
x
12
2
Excavator operator
x
4
3
Front loader servers
x
4
4
Bulldozer operators
x
4
5
Drilling rigs operators
x
2
6
Open-pit miners
x
8
7
Blasting operators (open-pit)
x
3
8
Open-pit electricians
x
4
9
Quarry machine mechanics
x
5
10
Gas / electric welders
x
2
11
Maintenance mechanics
x
4
12
Lathers
x
3
13
Warehouseman
x
1
14
Vehicle drivers
x
15
1
Mine foremen
4
2
Electromechanical foremen
2
3
Electromechanical engineer
1
4
Head of sector
1
TOTAL PERSONNEL OPEN-PIT SECTOR
79

CRUSHER OPERATOR
The destination of the workplace is the crushing of the ore by mechanical process with the help of
jaw crushers type C 12090 and GMC 127.
THE MEANS OF PRODUCTION used is the jaw crusher type C 12090 and Mobile Crushing
Group type HAMEROCK GMC 127.
Other tools used are:
• Row of 2 m;
• Shovel;
• Hoe;
• Pick.
The WORKING TASK of the servants consists of the following activities:
• Ensuring the optimal granulation for the transport to surface of the ore to the
intermediate sectors;
• Unlocking the equipment’s silo;
• Cleaning of redundant material at workplace (fine sands).
WORK ENVIRONMENT
The crushing station is located inside the quarry in the north-eastern part on the +894 m level, and
the ore supply of the machine is made from the +902 m stage, by tilting, it has no mechanical
ventilation, because the crushing process is done in open environment.
The specific noxae of the workplace are:
• Dust resulting from the operation of unloading ore, crushing and loading into
vehicles;
• High intensity noise;
• Vibrations caused by machine operation.
The results of the risk assessment are summarized in Table 7.
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Table 7. Risk assessment sheet for the workplace CRUSHER OPERATOR
UNIT: ROŞIAMIN BRANCH S.A.
SECTOR: CAREER
WORKPLACE: CRUSHER OPERATOR
COMPONENT
FACTORII DE RISC
OF THE WORK
IDENTIFICAŢI
SYSTEM
1
2
Hazardous movements
Leakages
Falls
Collapse
Ejecting objects
Jet of fluids
Hazardous surfaces or
contours
EQUIPMENTS
High temperature
surfaces
Electrical hazard
Toxic substances
Explosive materials

WORK
ENVIRONMENT

No. Of workers exposed: 12
Exposure duration : 8 hours/ shift
Assessment Team Members
CONCRETE FORM OF MANIFESTATION OF RISK
MAXIMUM
CLASS OF
FACTORS
FORECASTED
SEVERITY
(description, parameters)
CONSEQUENCE
(S)
3
4
5
1. Grip on hands or feet (fractures, amputation)
DEATH
7
2. Fluid leakage
7-45 days LTI
2
3. Falling from heights
DEATH
7
4. Collapse front face, slopes
DEATH
7
5. Objects ejection (nuts, pressure hoses, rock pieces)
DEATH
7
6. Liquid jet - due to system failure (impact, total blindness)
INV gr. I
6
FELM Nr. 1

7. Stabbing, cutting of hand, foot, body, etc.

6
2
5
4
3
2
3

7
7
7
18
12
7
12

6

4

III Degree
Invalidity

4

5

12

9. High temperature of hydraulic couplings (50-100C)

1-7 days LTI

1

4

2

10. Direct touch electric shock
11. Poisoning due to gas resulting from explosions
12. Explosion hazard due to improper use of explosive material
by blasting master

DEATH
1-7 days LTI

7
1

2
5

7
4

DEATH

7

2

7

4

3

7

4

3

7

5

3

7

7
7
7

2
2
2

7
7
7

8. Slippery surfaces, danger of falling from handling, falling on
the feet

Lighting

14. Very low lighting level
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RISK
LEVEL (R)

1

13. Permanent noise level over 87 dB (max 95 dB)

Wrong tasks
Missing steps in task
Unfitted methods

(L)

LIKELIHOOD

1-7 days LTI

Noise

Airborne dust particles
WORKING
TASK

RISK ASSESSMENT SHEET

15. Inhalation of airborne dust particles and silicogenic powders
(fibrosis, silicosis)
16. Wrong working tasks
17. Incomplete working tasks
18. Wrong sequences of operations

783

III Degree
Invalidity
III Degree
Invalidity
II Degree
Invalidity
DEATH
DEATH
DEATH
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19. High dynamic effort at mass manipulations (50 – 80 kg.)
Physical stress

Mental stress

Wrong actions
HUMAN ERROR

Accidental
communications
Omissions

III Degree
Invalidity
II Degree
Invalidity

4

4

7

5

5

12

DEATH

7

2

7

DEATH

7

2

7

23. Faulty executions of front operations

DEATH

7

2

7

24. Asynchronizations of operations

II Degree
Invalidity

5

4

12

DEATH

7

2

7

DEATH

7

2

7

1-7 days LTI

1

5

4

DEATH

7

2

7

INV. Gr. II

5

3

7

DEATH

7

2

7

DEATH

7

2

7

20. Forced and vicious working positions due to narrow spaces,
orthostatic working position
21. Psychic stress due to difficult decisions in a short time, at
the occurrence of extreme cases
22. Complex operations due to the specifics of the work

25. Starting or stopping technical equipment outside the
workload
26. Walking or staying in dangerous areas
27. Falling at the same level by slipping, unbalancing or
tripping
28. Falling from height by collapse, sliding, unbalance or
obstruction
29. Accident-prone communications due to inattention, noise,
etc.
30. Omission of certain operations (proper housekeeping, front
control, failure to insure equipment at accidental start)
31. Non-use of safety and protection means (PPE)

LTI: Lost Time Injury

 n 2

  ri  Ri  t
  e  C1  C2  C3  C4 =9.055
Nr =  i =1 n
t
2

ri  i
 

i =1
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RESULTS AND DISCUSSION
Based on the acceptable level of risk, various uses of determining the level of risk in a work system
can be established. A first use is the prioritization of workplaces according to the risks of accidents
and occupational diseases and the establishment, according to art. 1 and 2 of the Methodological
Norms, of workplaces with special hazard, as those greater than the acceptable risk.
Another use of quantitative determination of the level of risk in a work system is the differential
granting of the hazard bonuses (incentives). Table 8 presents a grid for granting the hazard bonus
according to the level of risk of the jobs, mentioning that the bonus percentages, can be established
in another way, by mutual agreement between the employer and the union management from each
economic unit, depending on the financial possibilities of the respective unit.
Table 8. Hazard bonus grid proposal depending on the level of risk
Crt.
Risk level (Nr)
Hazard bonus
Bonus
no
(% from salary )
class
1
6
1
79
2
9
2
911
3
12
3
1113
4
15
4
1315
5
18
5
1517
6
21
6
1719
7
25
7
1921
8
30
8
21

Determining the level of risk can also be used to classify economic units according to occupational
risks. Table 9 presents a classification grid of economic units according to the risk level, noting that
this classification can be made within closer limits of the risk level, in a wider range of classes.
Table 9. Classification grid of economic units according to the risk level
Crt.
Risk level of the
Unit
Hazard level
no.
unit (Nru)
class
1
1
Very low
3
2
2
Low
35
3
3
Average
510
4
4
High
1015
5
5
Very high
1520
8
6
Extremely high
20

Also, depending on the respective risk levels, the workshops, sections (sectors) or subunits within a
unit can be classified. All these hierarchies and classifications can be used at:
• Correct placement of jobs, workshops, sections, subunits or units in work groups;
• Calculation of the contribution to the insurance fund for accidents at work and
occupational diseases;
• Establishing the share of participation in state social insurance (C.A.S.).
For the entire investigated company, applying the calculation formula for determining the level of
risk (considering n1 = 0 and n2 = 1 in the case of all evaluated workplaces) to the workplaces in the
mining sector analyzed, values between 8.715 and 10.416 are obtained. , values that according to
table 10 belong to the bonus class 2, and the hazard bonus (% of the salary) has the value 9.
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Crt.
no.

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

Table 10. Summary of risk assessment results in the investigated mining company
Workplace
n
n7
n6 n5
n4
n3
C1
C2
C3
C4
Crusher operator
Excavator operator
Front loader servers
Bulldozer operators
Drilling rigs operators
Open-pit miners
Blasting
operators
(open-pit)
Open-pit electricians
Quarry
machine
mechanics
Gas / electric welders
Maintenance
mechanics
Lathers
Warehouseman
Vehicle drivers

Nr

31
30
31
30
31
29
32

0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1

5
5
5
5
5
4
4

19
20
22
21
23
21
23

3
2
2
2
2
3
3

1.10
1.10
1.10
1.10
1.10
1.10
1.10

1
1
1
1
1
1
1

1.03
1.03
1.03
1.03
1.03
1.06
1.03

1.08
1.08
1.03
1.08
1.05
1.01
1.01

9.055
9.055
9.177
9.177
9.636
8.715
8.983

33
32

0
0

1
1

5
5

23
23

3
2

1.10
1.10

1
1

1.03
1.03

1.08
1.08

10.034
9.911

34
30

0
0

1
1

5
5

23
21

3
2

1.10
1.10

1
1

1.03
1.03

1.03
1.01

9.569
8.811

29
34
33

0
0
0

1
1
1

4
4
5

21
23
22

2
3
2

1.10
1.10
1.12

1
1
1

1.03
1.00
1.09

1.05
1.03
1.08

8.744
8.983
10.41

Applying the calculation formula for determining the risk level of the macrosystem (workshop,
section, sector, etc.), a value of 9.305 is obtained, a value that corresponds to the average danger
level, and the sector falls into units that have class 3, according to table 9 . From the point of view
of the distribution on generating sources, it can be noticed that the majority share of the means of
production factors occupies 36.37%, following as weight by the factors specific to the work
environment 12.12%, own factors due to the workload 21.21% and the share of the human errors,
by 30.30%.

equipments
environment
work task
worker

Fig. 1. Distribution on generating sources of risk factors

Depending on the severity of the consequences that the risk factors produce on the participants in
the work process, it can be noticed that the highest share is detained by the risk factors that produce
death 51.52%, following the risk factors that produce INV degree III 12, 12%, INV degree II
12.12%, INV degree I 3.03%, LTI 1-7 days 9.09%, LTI 7-45 days 12.12%.
ITM 1-7 zile
ITM 7-45 zile
INV Gr I
INV Gr II
INV Gr III
DEATH

Fig. 2. Distribution of identified risk factors according to the severity of the consequences generated
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CONCLUSIONS
The starting point in optimizing the activity of prevention of work accidents and occupational
diseases in a system is the risk assessment in that system. Whether it is a workplace, a workshop or
a company, such an analysis allows the ranking of risks according to their size and the efficient
allocation of resources for priority prevention and protection measures. Risk assessment involves
identifying all risk factors in the analyzed system and quantifying their size based on the
combination of two parameters: the severity and frequency of the maximum possible consequence
on the human body. Thus, partial risk levels are obtained for each risk factor, respectively global
risk levels for the entire analyzed system.
To facilitate the fulfillment of the legal obligations of employers in the field of risk assessment of
occupational injury and illness, a relatively large number of methods have been designed and are
currently used. From the multitude of methods used worldwide and nationally for assessing the
risks of accidents and occupational diseases, in this paper we chose to use the method developed by
the Professional Mining Association of Romania. The obtained results allowed the establishment of
the acceptability of risks, the prioritization of intervention needs and the prevention and protection
measures necessary to minimize the risks of accidents and occupational diseases for all 14
categories of occupations / jobs in the investigated open-pit ore mine.
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LITE Laboratory, University of Constantine -1-, Transport Engineering Department, Constantine,
Algeria

ABSTRACT
Manufacturing companies purchase large quantities of inbound materials and base components
to produce finished goods, most of which are bought from external suppliers. The questions of
how large the order should be and when it should be ordered have always been one of the
biggest concerns of the companies due to the important impact that it has on their profitability.
In fact, finding the optimal trade-off between reducing inventory and decreasing the frequency
of production/replenishment orders allows a great cut-back in operations costs. This problem,
known as the lot-size problem, has been studied by several authors for years and was modelled
in various ways and several solutions were proposed. However, due to their variety, it becomes
difficult to the companies to choose which model to use and the best one among them.
Given that each model has its own particularities, it is impossible to define one model that could
be applied by all the industrial companies especially with the diversity of their activities. In that
regard, a description of the best known lot-sizing models will be made while determining the
advantages and disvantages of each one of them, based on different cases, allowing the
companies to choose the model that suits them and who could guarantee a more efficient
production management system.
Keywords: Lot-sizing, production management, performance, inventory, replenishment
orders.

1. Introduction
Production management is concerned with all the decisions to be made so that a company can
produce products in line with demand, in a timely manner and at costs that ensure its
sustainability.
In fact, the purpose of the industrial planning, the integral part of production management, is to
deliver products to customers in requested quantities and at the right time, at the lowest cost. In
other words, the challenge is to find a balance between the rate of customer satisfaction and the
different costs generated by the actual production of demand (production, storage, etc.).
The question of determining the lot size referred to in the planning, is characterized by a diverse
set of models and methods whose objective is to ensure the availability of the considered items
over a given time horizon while minimizing the costs incurred.
The goal of this article is to present and discuss how lot-sizing is done as of today, and review
the most widely used methods adopted by manufacturing companies. We also evaluate their
strengths and weaknesses while evaluating the performance of each method in the context of
industrial purchasing.
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2. Classification of Lot-Sizing models
The concept of small or large lots varies depending on the company. A batch of 10 pieces for a
company manufacturing products at the order, with a production cycle of 6 months to 1 year
will be considered a significant batch. While for a company working at the order, with a
production cycle of 15 days, this same batch will be considered very small.
In fact, while techniques such as Just-in-time can be used to reduce inventory, there remains
the problem of determining the size of economic batch orders (lot-sizing), where the choice of
the appropriate model makes it possible to monitor inventory levels, and to plan the launch of
material orders.
Several models have been set up in the continuity of the work concerning the calculation of the
economic order quantity EOQ carried out at the beginning of the 20th century. These models
are extremely numerous, given that different criteria are involved in the classification of lotsizing problems, including:











Static or dynamic demand: a demand is said to be static if it is distributed uniformly
over the whole horizon. If not, it is called dynamic demand. This fundamental
distinction has made it possible to define two very different approaches to resolution;
static demand models have the characteristic of providing as a solution, a production
cycle, reproducible over the horizon, dynamic demand models determine the quantities
to be produced over previously defined periods on the planning horizon.
The nomenclature of products: The nomenclature of products is based on the parentcomponent relationship. If there is no parent-component relationship between the
products, we are talking about single level problems; otherwise, we are talking about
multi-level problems.
Costs: The concept of cost is related to unit production costs, the production setup costs
that are restricted to the saving of production resources, and the unit storage costs.
Launch time: It is the time necessary to reconfigure a resource that executes different
types of products. Thus, it is sometimes not necessary to reconfigure it at each change
of products.
Capacity of the resources used: If the production capacity is unlimited or unknown,
the problem is said to be incapacitated problem. Otherwise, we are talking about a
capacitated problem.
Objectives: Identifies the objective to be achieved by solving the problem. In general,
the aim is to minimize all costs. Nevertheless, there are other objectives, like
maximizing the level of service, increasing profits, etc.
Modifying the planning horizon: The horizon can be finite or infinite. In general,
discrete models are on a finite horizon while continuous models are based on an infinite
horizon.
Type of information: In deterministic models, each parameter has a fixed and known
value. Stochastic models contain parameters represented by random variables.

Figure (1) presents a classification of the lot-sizing models proposed in (Guezzen, 2006)
according to the following criteria:
- Nomenclature level.
- Taking into account resource constraints.
- Static demand (or not) over the planning horizon.
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Figure 1. Classification of lot-sizing models (Guezzen, 2006)

3. Presentation of the most known lot-sizing models
As we have seen, several authors developed heuristic, procedures and algorithms to solve the
static and dynamic lot-sizing problem. In the following, we will have a description of the most
popular ones.
 Economic Order Quantity (EOQ): it is a static method developed in 1913 by Ford W.
Harris, determines the best lot size that minimizes ordering costs and the holding costs
assuming a constant rate of demand per period. Average demand rate can be calculated
from past demands or from the given net requirements.
 Lot for Lot (LFL): It is the most common technique; it consists of ordering the exact
amount that matches the net requirement for each period.
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Period order quantity (POQ): method that uses the same theory as the EOQ method.
It uses the EOQ method to calculate an economic time between orders.
Part Period Balancing (PPB): PPB algorithm (DeMatteis 1968) consists in setting the
horizon (number of periods) on which to order to the number of periods that most
closely matches the total holding cost with the setup cost over that period
Silver Meal (SM): Silver and Meal developed this heuristic in 1973; it determines the
average cost per period. It first considers a lot that covers the demand for a period and
calculates the costs. It then increases the lot size to cover the requirements for another
period and calculates the average cost for that period. One period is added at a time until
the average cost per period increases, after which the process stops (Brahimi et al.,
2017).
Least Unit Cost (LUC): It is a modified version of the Silver and Meal heuristic that
minimizes the cost per unit of demand. It is a dynamic lot-sizing technique, that adds
the order cost and the storage cost for the size lot experiment, and that divides them by
numbers of unit in each lot, and then it selects the lot size with the lowest unit cost.
Wagner Within (WW): is a dynamic programming model that calculates all the
different possibilities to cover the requirements of the planning horizon (Wagner &
Whitin, 1958). It is an accurate method for determining optimal lot size for a product
with dynamic demand. This procedure assumes that a horizon in a limited time is
beyond a situation where there is no additional requirement.

4. Selection of lot-sizing technique
In order to help the companies to choose the lot-sizing model that suits their structure, and that
allows them to meet their needs while ensuring the performance of their production
management, an analyze of the studies concerning the evaluation of the lot-sizing models will
be made, allowing to distinguish the advantages of each model.
In fact, each model has its own assumptions and principles, and no one can judge one better
than the other, but rather some are better depending the case and the problem treated. For
instance, there is the Economic Order Quantity (EOQ), which is one of the oldest and most
traditional production planning models, which is widely used in many industries to minimize
inventory costs and order costs of businesses. However, this method can only be used for
stationary demand problems and infinite planning horizon, which is not the case for all.
In this aspect, different studies have been done to compare the performance of the different
techniques and the degree of their complexity.
One of the first studies on lot-sizing models evaluation, the paper of Saydam (1990), entitled
“A Comparative Performance Analysis of The WAGNER-WHITIN algorithm and Lot-Sizing
Heuristics”, showed the relative performances of four popular heuristics against the WW using
the cost performance and CPU time as criteria. The results showed that the WW algorithm could
solve problems in linear time, and among all of the algorithms tested, the Silver-Meal heuristic
exhibited the best overall performance, in terms of speed (17 times faster than WW), and in
quality of solution (with an average loss of 1.6% of optimality).
As the rise of the number of companies utilizing the idea of Just-In-Time production and
ordering in the 2000s, Alwan et al. (2008) have shown in their article that the usage of lot for
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lot ordering procedures, which is known as the most simple lot-sizing models, grows and gained
popularity in MRP applications.
In 2013, the study case of PT.XYZ Indonesia, made by Rachmawati, compared the
effectiveness of the lot for lot method and WW algorithm in term of inventory costs saving. It
has shown that the Wagner Within algorithm approach has much lower total inventory cost than
lot for lot technique, and its implementation could save the total inventory cost (from 12% until
62 %) which has been issued by the company when they used the LFL technique.
The research of Baculinao (2014) compared five models, LFL, POQ, PPA, SM, and WW in
different variations of demand (low, medium, high). It has shown that the POQ model is the
best solution for solving lot-sizing problems in the case of low (1.5% savings in total cost) and
medium (2.2% s savings in total cost) variation of demand. Even though, Wagner and Whiten
algorithm had provided the lowest total cost among the mentioned models in the study, but due
to its complexity, it was not chosen. For high variation of demands, Wagner and Whiten
algorithm was also the technique with the best solution, but the Silver Meal technique was
selected considering that it is less complex, and was considered as one of the best choices for
solving lot-sizing problems especially for time varying or seasonal type of demand (with 2.4%
savings in total cost).
The results of the study done by Fradinata (2017), in the case of stochastic demand, have proven
that the Wagner Whitin algorithm outperformed the other methods, Silver Meal and holding
and ordering costs. The efficiency of the Wagner Whitin algorithm was 27% higher compared
to the two other methods.
The results of the case study at the Diyala Public Company, done by Jawed and Al-Obaidy
(2019), regarding the determination of optimal lot size using the Silver Meal and Wagner
Whitin algorithms under the theory of constraints, have suggested that the use of the Silver
Meal algorithm is the best in reducing the overall cost of the products compared to the Wagner
Whitin algorithm. Nonetheless, the two methods had proven their efficiency comparing to the
technique used by the company at that time. Actually, applying the SM algorithm has allowed
a significant reduction of 59% in the total cost in contrast to the company method.
Other academic studies have shown that the Silver Meal (SM) represents the best trade‐off
between cost‐effectiveness and robustness, considering that Wagner-Within algorithm is timeconsuming for real size problems (Jeunet and Jonard, 2000). Moreover, that the Wagner Whitin
(WW) algorithm performs best for the dynamic lot-sizing problem and is often used as a
benchmark for simpler heuristic techniques (Baciarello et al., 2013) (Beck et al., 2015).
A summary of the publications results is presented in table (1) while determining the lot-sizing
technique selected as the most performant in each publication.
Table 1. The lot-sizing technique selected as most performant in various publications

Publications

Criteria evaluation

Saydam (1990)

Speed (CPU time), quality of
solution (optimality)

Jeunet and
Jonard (2000)

Cost-effectiveness, robustness
(stability)
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Alwan et al.
(2008)
Rachmawai
(2013)
J.Baculinao
(2014)
E.Fradinata
(2017)
Jawed and AlObaidy (2019)

Computing time

LFL

Inventory costs saving

WW

Costs saving in different
variations of demand

Low

POQ

Medium

POQ

High

SM

Efficience (stochastic demand)

WW

Total costs reduction, profits
augmentation

SM

5. Results and discussion
The simplest lot-sizing method is LFL; there is no grouping of needs from different periods,
each period is ordered according to the net requirements. This is the method to use when startup costs are negligible; its advantage is that it minimizes storage.
Otherwise, there is the EOQ technique, one of the widely used techniques in industry,
considering its simplicity and its ability to provide results in mean time while allowing lower
ordering costs. However, it is based on restrictive assumptions, the demand need to be certain,
and distributed uniformly throughout the year.
Furthermore, the results of the different studies showed that the Wagner and Within algorithm
still provides the minimum cost compared to the others techniques, remaining one of the few
guaranteeing the optimal solution for the dynamic demand problems.
Hence, many practitioners prefers other algorithms that are simpler even though they may
generate suboptimal solutions, considering that complex algorithms are often too difficult to
understand by inventory managers.
Therefore, Silver Meal algorithm, widely regarded as one of the most effective methods, is
suggested for the companies preferring less complex model, it provides high cost-effectiveness
even with high variation of demand. For low/medium variation of demands, there is the POQ
method, which is remarkably stable for different variations with a low cost solution.

6. Conclusion
The intention of this paper was to develop an overview of major streams of research concerning
the lot-sizing models and their advantages. Our analysis showed that the Wagner Within
algorithm remain the technique with the optimal solution for the dynamic lot-sizing problem,
as it provides the lowest procurement costs comparing to the other techniques. However, for
the companies that prefers a less complex model, it would be more convenient to use, the POQ
method in the case of low/medium variation of demand, and the Silver & Meal heuristic for
demand with high variation. For the problems with stationary demand, the companies could as
well use the Wilson model (EOQ) considering its simplicity and its ability to provide results in
mean time. Besides, for companies with high storage costs, the LFL technique stays one of the
best, even considering that it’s one of the most ancient and basic technique of lot-sizing.
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ABSTRACT
This paper deals with hardware development for voice integrated speed and direction control
of a DC motor. Speed and direction control of DC motor is essential in many industries. It is
hard to work in hazardous environments in steel plants, chemical industries and mines. Human
can survive only in certain amount of temperature, pressure etc. To work in an environment
above a maximum range will cause threat to human life. In steel plants and mines, there will be
human loss every year. To overcome this, voice control of DC motor is developed.
Communication plays a major role in today’s day life and can be used as a better tool in control
system. The speed control of a DC motor is implemented using Bluetooth technology to provide
communication access from smart phone to Arduino. Android phone is used for voice
recognition. The voice input given to phone is converted to text and sent to the Arduino board
using Bluetooth. The Arduino decodes the text message and controls speed and direction of DC
motor accordingly. The hardware is successfully developed and tested for various desired
speeds and directions. It is observed that DC motor is operating according to the voice
commands given by the user.
Key Words: Arduino UNO, DC Motor, HC-05 Bluetooth Module, Mobile, Voice Integration
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1. INTRODUCTION
A Direct Current (DC) motor is a type of electric machine that converts electrical energy into
mechanical energy. DC motors take electrical power through direct current, and convert this
energy into mechanical rotation. This is known as motoring action When a current-carrying
conductor is placed in a magnetic field, it experiences a torque and has a tendency to move. In
other words, when a magnetic field and an electric field interact, a mechanical force is produced.
The DC motor or direct current motor works on that principle. There are mainly three types of
DC motors are available namely Series, Shunt and Compound motors. The series DC motors are
used where high starting torque is required and variations in speed are possible. For example –
the series motors are used in the traction system, cranes, air compressors, Vacuum Cleaner,
Sewing machine, etc. The shunt motors are used where constant speed is required and starting
conditions are not severe. The various applications of DC shunt motor are in Lathe Machines,
Centrifugal Pumps, Fans, Blowers, Conveyors, Lifts, Weaving Machine, Spinning machines,
etc. The compound motors are used where higher starting torque and fairly constant speed is
required. The examples of usage of compound motors are in Presses, Shears, Conveyors,
Elevators, Rolling Mills, Heavy Planners, etc.
The speed of a DC motor can be controlled in three ways: 1) By varying the flux, and by varying
the current through field winding, 2) By varying the armature voltage, and the armature
resistance, 3) By varying the supply voltage. Advantages of DC Motors are: Speed control over
a wide range both above and below the rated speed, high starting torque, free from harmonics.
In this paper, Section 2 explains the Block Diagram which consists of Arduino UNO, HC-05
Bluetooth Module and DC motors. Section 3 explains the flowchart of hardware working.
Section 4 deals with the hardware setup and it’s operation. The Section 5 deals with the
hardware testing and results, which consists of various speed and direction control tests that
had been carried out and also the related results.
2. BLOCK DIAGRAM
Fig. 1 shows the block diagram of voice-based speed and direction control of DC motor. In the
system, android phone is used for voice recognition, for which Arduino Bluetooth controller
app is installed. Voice command is given to mobile phone and it converts voice into text, which
is then send to Arduino board. The voice is sent to the Bluetooth module interfaced with Arduino
UNO. HC-05 is the Bluetooth module used here. Voice command is converted into radio signal
with frequency of 2.4GHz and transmitted to the Arduino UNO. It converts given input signal
into pulsating signal by PWM technique. The Arduino is programmed using Arduino IDE
software. The pulse width modulated signal is given to the motors so that speed is controlled.
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Fig. 1: Block diagram of voice integrated speed and direction control of DC motor
2.1 Bluetooth module
Wireless communication is swiftly replacing the wired connection when it comes to electronics
and communication. Designed to replace cable connections HC-05 uses serial communication
to communicate with the electronics. Usually, it is used to connect small devices like mobile
phones using a short-range wireless connection to exchange files. It uses the 2.4GHz frequency
band. The transfer rate of the data can vary up to 1Mbps and is in range of 10 meters. The HC05 module can be operated within 4-6V of power supply.
2.1

Arduino

Arduino UNO is an open-source electronic platform based on the 8 bit ATmega328P
microcontroller chip. It is easy to use as well as easy to upload programming. It has 14 digital
input/output pins and 6 analog input pins, these pins can read the sensor’s output data as input
and turn it into an output to control other components like LED, MOTOR, etc. It has a 16 MHz
Crystal Oscillator, that helps Arduino in dealing with time issues like, calculate time. The major
components of Arduino uno board are: USB connector, Power port, Microcontroller, Analog
input pins, Digital input pins, Reset switch, Crystal oscillator, USB Interface chip, TX RX Leds.
The Arduino IDE (Integrated Development Environment) is the program used to write code,
and comes in the form of a downloadable file on the Arduino website. The Arduino board is the
physical board that stores and performs the code uploaded to it. Both the software package and
the board are referred to as "Arduino. "The open-source Arduino Software (IDE) makes it easy
to write code and upload it to the board. It runs on Window, Mac OS, and Linux.
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2.2
DC Motor
A DC motor is a type of electric machine that converts electrical energy into mechanical energy.
DC motors take electrical power through direct current, and convert this energy into mechanical
rotation. When a current-carrying conductor is placed in a magnetic field, it experiences a
torque and has a tendency to move. In other words, when a magnetic field and an electric field
interact, a mechanical force is produced. The DC motor or direct current motor works on that
principle. This is known as motoring action. DC series motor is used in this paper.
3. FLOW CHART
The flow chart of the program written in Arduino is shown in fig. 2

Fig. 2 flow chart
Bluetooth of mobile is connected to HC-05 Bluetooth module. When voice command is given
to android app, it converts voice to text and gives to controller. Controller will control speed
and direction of DC motors. When “high” voice command is given, motors will rotate with high
speed.
3.
HARWARE SETUP
The hardware setup for the voice based speed control of DC motor shown in Figure. The
Bluetooth module HC 05 pins i.e. TX is connected to RX of Arduino and RX is connected to
TX of Arduino. The digital Pins of Arduino is connected to both the motor1 and motor 2. The
LCD is also connected to Arduino and Arduino has USB port for dumping the code.
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Fig. 3 Hardare Setup
4. TESTING AND RESULTS
The hardware is tested for various speeds and directions
Speed Control
Case-1: When “high” voice command is given through Arduino Bluetooth controller app,
then motors will rotate at high speed of 2000 rpm.

Fig. 5.1 Motors with high speed
Case 2: When “low” voice command is given through Arduino Bluetooth controller app, then
motors will rotate at low speed of 500 rpm.

Fig. 5.2 Motors with low speed
Case 3: When “medium” voice command is given through Arduino Bluetooth controller
app, then motors will rotate at medium speed of 980 rpm.
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Fig. 5.3 Motors with medium speed
Case 4: When “stop” voice command is given through Arduino Bluetooth controller app, then
motors will not rotate.

Fig. 5.4 Motors in stop condition
Direction control
Case 5: When “forward” voice command is given through Arduino Bluetooth controller
app, then motors will rotate in forward direction.

Fig. 5.5 Motors rotating in forward direction
Case 6: When “reverse” voice command is given through Arduino Bluetooth controller app,
then motors will rotate in backward direction.
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Fig. 5.6 Motors rotating in reverse direction
Case 7: When “left” voice command is given through Arduino Bluetooth controller app, then
motor1 will rotate with high speed and motor2 rotate with low speed.

Fig. 5.7 Motors rotating in left direction
Case 8: When “right” voice command is given through Arduino Bluetooth controller app,
then motor1 will rotate with low speed and motor2 rotate with high speed.

Fig. 5.8 Motors rotating in right direction
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5. CONCLUSION
The hardware for voice integrated speed and direction control for DC motor is successfully
developed and tested for different voice commands. The proposed system is a wireless system
with Bluetooth connectivity and is fast, so it saves the time and can be used in hazardous
environments where humans cannot survive. In this paper android mobile phone acts as a
microphone and the voice command is given to the mobile and speed is varied, and thus the
system provides a new technology for industrial and home automation.
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ABSTRACT
Background: Covid 19 outbreak as Pandemic came on 11 March 2020 leading to some strict
measures taken by governments to control countries situation by adopting measures like
lockdown, restrictions, social distancing, closure of public places & starting vaccination drives
to prevent the progression of the disease & to reduce the mortality & morbidity rate. The current
scenario has shown quite a noticeable impact on people's mental well-being besides their
physical status & create misconceptions related to vaccines. This may be causing a hindrance
to this important preventive measure for effective implications. Efforts are being made all over
the world to raise awareness about vaccines.
Objective: This study was planned to assess the knowledge, attitude & perception of university
students toward COVID-19 vaccination.
Methods: A cross sectional, prospective study was conducted. It was a KAP study. This study
was carried out to gather the relevant information using Google form. In this regard a Google
form was formulated and sent to the respondents for their feedback
A questionnaire was developed to gather the significant information and to conclude the future
recommendations for this vital cohort of students. The questionnaire comprised of two parts,
first part consisted of demographic information of respondents and in second part facts,
practices, myths and perception of respondent towards Covid 19 vaccination were included.
Majority question were close ended for precise information with some open ended questions to
take detail information. Questionnaire validity was performed prior to its application and
spearman correlation was calculated and found to be 0.987.
Results: 540 students were included in study, involving 44.4% medical and 55.6% from nonmedical students of different universities of Pakistan. 99.3% of students were aware about
Covid 19 Vaccine. The students followed different sources majorly social media (54.8%) to get
knowledge about covid19 vaccination. Different factors urged them to vaccinate; 49.1% were
self-responsible, 18.4% told that their universities added vaccine as mandatory requirement
leading to 90.4 % of students to be vaccinated. However 70.4% of students believe that it should
be person’s choice without any external pressure.55.4% had a belief that as researchers rushed
the development of Covid 19 vaccine its safety and efficacy cannot be much trusted.
Conclusion: Majorly university going students were well aware of COVID 19 vaccines and
most of them were vaccinated as they perceived that it's a self-responsibility rather than pressure
by government or university etc. Although younger masses are conscious still they believe in
different myths related to COVID Vaccine.
Keywords: Covid 19 Vaccine, Myths, Knowledge, Attitude, Perception.
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ABSTRACT
With the developing technology, the positive or negative effects of the inputs used in
agricultural production on the environment and the pressures to reduce input costs are
constantly increasing today. Precision agriculture aims to be economical by using agricultural
inputs effectively and efficiently, and as a result, to reduce its effects on the environment. In
addition, this development may even contribute to the creation of uniformity in the quality of
the product produced. From these perspectives, one of the goals of precision agriculture is to
provide high quality products. In order to obtain high quality products, the characteristics of the
soil to be processed and the plant to be planted should be known. Every agriculture made
without researching soil and plant requests; it causes unconscious use of resources (water,
fertilizer, medicine), a loss in terms of both financial and time for the farmer, and
socioeconomic and socio-cultural losses for the country on a large scale. In order to minimize
these losses, it is necessary to analyze the soil properties and make an estimate for the plant to
be planted.
Artificial Neural Networks is a data entry system whose rules and relations are not fully known.
Artificial neural networks can be used to obtain a data processing system and algorithm based
on existing data. At the same time, artificial neural networks, which are being used in many
areas today, are one of the modern heuristic algorithms. Considering the usability of the
artificial neural network method in many areas, a study was carried out in the field of agriculture
in this study. In this study, it has been tried to predict the crop to be planted in the soil by using
the ph value, temperature, salt level, amount of water consumed by the plant during the
vegetation period and planting depth values of agricultural soils with the artificial neural
network method. The most efficient values for each plant were investigated according to the
above criteria, and data sets were created according to the results of the research, and artificial
neural networks were trained with Matlab program using various training functions and number
of neurons and the best predictive value was tried to be reached. Also, with this study, it is
aimed to maximize the yield to be obtained from agricultural lands and to use the amount of
water in the most accurate way by having information about the water used during the growth
of the plant according to the product to be planted.
Keywords: Artificial neural networks, agriculture, soil properties, plant, crop productivity,
water amount
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TOPRAK ÖZELLİKLERİNE GÖRE EKİMİ YAPILACAK BİTKİNİN YAPAY SİNİR
AĞLARI İLE TAHMİN EDİLMESİ
ÖZET
Gelişen teknoloji ile birlikte, tarımsal üretimde kullanılan girdilerin çevreye verdiği olumlu ya
da olumsuz etkiler ve girdi maliyetlerinin azaltılması yönündeki baskılar günümüzde sürekli
artmaktadır. Hassas tarım, tarımsal girdilerin etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasıyla
ekonomik olmayı sağlamayı ve sonuç olarak çevreye olan etkileri azaltmayı hedeflemektedir.
Ayrıca bu gelişme, üretilen ürünün kalitesinde de tek düzeliğin oluşturulmasına katkıda
bulunabilecektir. Bu açılardan hassas tarımın hedeflerinden biri de yüksek miktarda kaliteli
ürün sağlamaktır. Yüksek miktarda kaliteli ürün elde edebilmek için işlenecek toprak ve
ekilecek bitkinin özellikleri bilinmelidir. Toprak ve bitki istekleri araştırılmadan yapılan her
tarım; kaynakların bilinçsiz kullanımına (su, gübre, ilaç), ekimi gerçekleştiren çiftçi için hem
finansal hem de zaman açısından bir kayba, büyük ölçekte ülke açısından sosyoekonomik ve
sosyokültürel kayıplara yol açmaktadır. Bu kayıpları en aza indirgemek için toprak özellikleri
analiz edilip, ekilecek bitki için tahmin yapılması gereklidir.
Yapay Sinir Ağları, kuralları ve ilişkileri tam olarak bilinmeyen bir veri giriş sistemidir. Mevcut
verilerden hareket edilerek bir veri işleme sistemi ve algoritması elde etmek için yapay sinir
ağlarından faydalanılabilir. Aynı zamanda günümüzde birçok alanda kullanılmaya başlanan
yapay sinir ağları modern sezgisel algoritmalardan birisidir. Yapay sinir ağları metodunun
birçok alanda kullanılabilirliği dikkate alınarak tarım alanında bu çalışma yapılmıştır. Bu
çalışmada yapay sinir ağları metodu ile tarım topraklarının ph değeri, sıcaklığı, tuz seviyesi;
bitkinin vejatasyon dönemi boyunca harcadığı su miktarı ve ekim derinliği değerleri ile toprağa
ekilecek mahsul tahmin edilmeye çalışılmıştır. Her bitki için yukarıdaki kriterlere göre en
verimli olabilecek değerler araştırılmış ve araştırma sonuçlarına göre veri setleri oluşturularak
Matlab programı ile yapay sinir ağları çeşitli eğitim fonksiyonları, nöron sayıları kullanılarak
eğitilmiş, en iyi tahmin değerine ulaşılmaya çalışılmıştır. Ayrıca bu çalışma ile tarım
topraklarından alınacak verimi en üst seviyeye çıkarmak ve ekilecek ürüne göre bitkinin
büyüme süresi boyunca kullanılan su miktarı hakkında bilgi sahibi olarak su miktarını en doğru
şekilde kullanmak amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Yapay sinir ağları, tarım, toprak özellikleri, bitki, mahsul verimliliği, su
miktarı
1. Introduction
ANNs are computer systems developed with the aim of automatically performing the abilities
of the human brain, such as deriving, creating and discovering new information through
learning, without any assistance (Öztemel, 2003).
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Park et al. (2005) compared three adaptive techniques to predict crop yields under different soil
and land management conditions. These techniques are general linear programming models,
ANN and regression analysis. ANN also showed promising results in predicting crop yields as
a result of sensitivity analysis. They used a genetic algorithm to optimize the performance of
the model. They applied 450 training, 100 validation and 170 test datasets to this genetic
algorithm. Uno et al. (2005) examined the potential of artificial neural networks to develop
seasonal yield mapping and forecasting systems. As a result of the study, they have reached that
the prediction model made with artificial neural networks gives much better (about 20%) results
than traditional predictions. Akkaya (2005) used artificial neural networks to design the
groundwater drainage system in his study. In the application, five input data watercourse area,
daily rainfall, daily evaporation amount, previous day's water table depth and previous day's
waterway flow and two exit nodes were used. The method was used for the design of the
drainage system of alfalfa fields and gave positive results.
Moshou et al. (2004) developed an artificial neural network-based algorithm in order to
diagnose and cure diseases with different methods due to the dangerous levels of toxic
substances in agricultural products. An aerial spraying tool has been developed for "yellow
rust", a wheat disease.
Aitkenhead et al. (2003) used artificial neural networks to enable weeds to be separated from
crops in their study. The network was trained to introduce plants, and at the end of this training,
the network succeeded in recognizing 75% of the plants that were shown to it later and that it
had not seen before. Yang et al. (2003) used artificial neural networks to destroy weeds in their
studies. A digital camera was used because of the need for a real-time image acquisition and
processing system for their work. They used artificial neural network to process these images.
As a result of this study, which was carried out with the fuzzy logic method, it was tried to
develop a system for destroying weeds.
Moshou et al. (2001) used artificial neural networks to classify plants in their study. They
compared the work with the Bayesian classification method and observed that artificial neural
networks gave better results.
In their study, Karaatlı and Albeni (2012) estimated the rose flower planting areas using
artificial neural networks. They used data from 1980-2010 in their studies. His research covers
the province of Isparta. As a result of their studies, they estimated the rose planting areas of
Isparta province for 2011 and 2012.
Fernandes et al. (2019) investigated the estimation of soil organic matter content by modeling
with artificial neural networks. The aim of their work is to evaluate the accuracy of artificial
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neural networks (ANN) in estimating soil organic matter content from soil chemical properties
and to show whether network complexity affects prediction accuracy. Gniewko (2019) created
a prediction model for the yield of winter rapeseed in his study. Gniewko used an artificial
neural network with a multilayer perceptron (MLP) topology to build the Prediction model. He
created the model based on meteorological data (air temperature and atmospheric precipitation)
and mineral fertilization data. It collected data from 291 productive areas located in the southern
part of the Opole region in Poland during 2008-2017.
In this study, it is aimed to maximize the yield to be obtained from agricultural lands and to
estimate the amount of water to be used during the growth period of the plant according to the
crop to be planted.
2. Materil and Method
Artificial neural networks; Inspired by the human brain, it emerged as a result of the
mathematical modeling of the learning process. Artificial neural networks are also defined by
names such as parallel distributed networks, connected networks, and neuromorphic networks
(Keskenler, 2017). Artificial neural networks applications are mostly used in prediction,
classification, data association, data interpretation and data filtering processes. (Ağyar, 2015)
3. Estimating The Plant to be Planted with Artificial Neural Networks
Today, the environmental effects of the inputs of agricultural production and the pressures to
reduce the input costs are increasing with the realization of technology. Precision agriculture
envisages providing economy with the effective (required amount) use of inputs and thus
reducing the effects on the environment. This may also contribute to ensuring uniformity in
product quality. In these respects, one of the goals of precision agriculture is to provide high
quality products (Smart Agriculture Platform, 2019).
In order to obtain high quality products, the characteristics of the soil to be processed and the
plant to be planted should be known. Every agriculture made without researching soil and plant
demands; it causes unconscious use of resources (water, fertilizer, medicine), a loss in terms
of both financial and time for the farmer, and socioeconomic and socio-cultural losses for the
country on a large scale. In order to minimize these losses, it is necessary to analyze the soil
properties and make an estimate for the plant to be planted.
The method used to solve the problem is as follows:
1. Examination of agricultural lands in Turkey
2. Examination of soil and plant characteristics
3. Selection of neural network method in crop prediction
4. Solving neural network problem.

www.artuklukongresi.org

807

Mardin, TURKEY

7th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

1. Stage: Analysis of Agricultural Soils in Turkey: The properties and structures of the soils
used for agriculture in Turkey were investigated and which crops were planted on these lands
and the soil and water requirements of these crops were examined and classified.
Stage 2: Investigation of Soil and Plant Characteristics
Table 1. Plants and optimum growth values
Sowıng
Soil
The Amount
Plants
PH
Depth
Temperature
of Water
Wheat
5.5,6.0
5-6 cm
8-10 ° C
500-600 mm
Barley
6.0,7.0
3-5 cm
5-8 ° C
450-500 mm
Sweetcorn 6.0,7.0
7-8 cm
10-12 ° C
600-700 mm
Sugar
beet
6.0-8.0
3-4 cm
10-12 ° C
800-900 mm
Sunflower 6.0-7.2
6-7.5 cm
8-10 ° C
450 mm
Cotton
6.5-7.5
3-4 cm
18 ° C
700-1300 mm
Aspir
5.0-7.0
3-4 cm
20 ° C
600-700 mm
Rape
6.5-7.2
1.5-2 cm
10-12 ° C 500-600 mm
Clover
6.5-7.0 maks.1.5 cm
20 ° C
800-1300 mm

Salt
Level
Low
Low
Low
High
Low
None
Low
Low
Low

In Table 1, the ph degree of the soil where the plants should be grown, the soil temperature, the
salt level; the amount of water consumed by the plant during the vegetation period and the
optimum planting depths are given. Ph degree is between 5.0 and 7.8; sowing depth is between
1.5 and 8.0 cm; soil temperature between 5 and 20 °C; the amount of water was in the range of
447-1300 mm, and the salt level was observed as none (0), very low (1), low (2), high (3).
Stage 3: Selection of Artificial Neural Network Method in Plant Prediction: The aim of the
study is to predict the plant that should be grown according to soil properties. For this reason,
the characteristics that can be distinctive for plants have been examined and classified. Artificial
neural networks are the most suitable algorithm for the prediction process as they can provide
the necessary modeling without the need for any prior knowledge and assumptions between
input and output variables. For this reason, it can produce more advantageous and successful
results as a estimation tool in the study compared to other estimation methods. For this reason,
it has been decided to use an artificial neural network to predict which plant can be selected and
how much water will be used.
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Input Layer

Hidden Layer
Output Layer
Figure 1. Developed ANN model

Stage 4: Solving the Artificial Neural Network Problem
As a result of the researches, the demands of the plants were found and a sample data set was
created in this direction (table 2).
Table 2. Sample Plant Values
Planets
The
Sowing
Soıl
Amount of
PH
Depth
Temperature
Water
Min5,51,5-8 cm 5-20 0C
447-1300
max
7,8

Salt
Level
0-3

Since ANN uses data in the range of 0-1, input, output and test data are normalized. For the
normalization process;

=

formula is used.

For the best prediction with ANN, experiments were made with different functions and different
neuron numbers, and different training results are shown in Table 3.
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Table 3. ANN Trial Results
Numbe Numbe Learning
Training
Adaptation
r of
r of
coefficie
function
Trial
function
layers neurons
nt
MSE
MAPE
MAD
TRAINGD LEARNGD
0,00555
0,04555
1
X
M
1
10
0.01
7
0,10337
3
LEARNGD
0,00499
TRAINLM
2
M
1
5
0.001
5
0,10998 0,03984
TRAINGD LEARNGD
0,00932 0,20325 0,07162
3
A
M
1
3
0.01
3
1
8
0,00861 0,15553 0,06840
TRAINR
4
LEARNGD
1
8
0
6
7
4
TRAINSC LEARNGD
0,01124
0,05281
5
G
M
1
10
0
3
0,16432
4
LEARNGD
0,10870 0,04181
TRAINRP
6
M
1
6
0.07
0,00328
6
3
TRAINOS LEARNGD
0,00568 0,09500
7
S
M
1
15
0.01
7
5
0,03942
TRAINBF LEARNGD
0,02454 0,31147 0,08743
8
G
M
1
5
0.01
5
5
5
TRAINCF
0,00113 0,04353 0,02195
9
G
LEARNGD
1
10
0.1
5
3
7
TRAINCG LEARNGD
0,23232 0,04807
10
B
M
1
15
0.1
0,04583
6
7
In the trials, the training functions were Traindx, Trainlm, Trainda, Trainr, Trainscg, Trainrp,
Trainoss, Trainbfg, Traincfg, Traincgb; Learngdm and Learngd were used as adaptation
functions. The number of layers was accepted as 1 for all trials; For the number of neurons,

values in the range of 3-15 were used. Elde edilen tahmin sonuçlarına göre MSE, MAPE, MAD
değerleri hesaplanmıştır. En iyi tahmin sonucu 2 numaralı deneme ile elde edilmiştir. The
network structure of the second experiment, which has 5 input elements in the input layer, 5
neurons in the hidden layer, and 1 output neuron in the output layer, is as in Figure 2.

www.artuklukongresi.org

810

Mardin, TURKEY

7th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

Figure 2. Developed Artificial Neural Network Structure
The regression curve graph is shown in figure 3.

Figure 3. Regression curves of the training, testing and validity data of the model

Figure 4. Performance curves for the ANN model
5. Conclusion
In this study, ANN is briefly explained and the usability of this current method in agriculture is
discussed by reviewing the literature. For this purpose, the advantages of the applications
compared to traditional methods have been tried to be emphasized. These applications have
shown that ANN can easily solve complex agricultural problems that are difficult or impossible
to model mathematically. In order to successfully solve agricultural problems using ANN, the
problem must be modeled very well.
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The developed neural network model was trained at a rate of 0.99898. As a result of this study,
it has been seen that not every soil is suitable for every plant, that each plant has different
requests, and when these requests are examined and investigated, predictions can be made using
artificial neural networks. By using these estimates, it can be reached as a result of the outputs
that the crop productivity can be increased and the resources can be used in the most efficient
way.
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ÖZET
Betonarme bir yapı elemanında özellikle eğilme momenti etkisi altında donatıda kenetlenme
problemi olmaması gerekmektedir. Diğer türlü yeterli bindirme boyu olmayan boyuna donatılar
sıyrılarak elemanda gevrek güç tükenmesi oluşturabilirler. Kapasite tasarımı gereği son derece
tehlikeli olan ve ani olarak meydana gelen bu güç tükenmesi durumunun betonarme
elemanlarda mutlaka önlenmesi gerekmektedir. Mevcut betonarme binalarda kenetlenme
nedeniyle ortaya çıkan aderans gerilmesinin aşılmasından dolayı oluşacak sıyrılmaları
engellemek için literetürde farklı güçlendirme teknikleri kullanılmaktadır. Özellikle moment
etkisinin maksimum olduğu kiriş mesnet ve açıklık kesitlerinde yaşanabilecek olan olası
aderans hasarlarının önlenebilmesi için kirişe dışarıdan müdahale edilerek uygulanan FRP
sargılama ve çelik plakalar ile güçlendirme ön plana çıkmaktadır. Bu çalışma ile literatürdeki
aderansa yönelik çalışmalar ve aderans çözülmesi için öneriler kapsamlı olarak incelenmiştir.
Çalışmada yapılan literatür taraması ile özellikle hızlı uygulanabilen, uygulanırken binaya zarar
vermeyen ve ekonomik yenilikçi güçlendirme yöntemlerine ihtiyaç olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler : Aderans Dayanımı, Güçlendirme, Süneklik, Bindirmeli Ek
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INVESTIGATION OF STRENGTHENING STUDIES UNDER THE EFFECT OF
BENDING TO PREVENT ADHERENCE DAMAGE IN BEAMS

ABSTRACT
There should be no adherence problem in the rebar, mainly under the bending moment in a
reinforced concrete structural element. Contrarily, longitudinal rebars that do not have
sufficient overlapping length may debond, creating brittle strength consumption in the member.
This case of abrupt loss of strength, which is remarkably hazardous due to capacity design,
must be prevented in reinforced concrete elements. Various strengthening techniques are
utilized in the literature to prevent debonding due to overcoming the adherence stress caused
by bonding in existing reinforced concrete buildings. Particularly in the beam support and span
sections where the moment impact is maximum, the strengthening with FRP wrapping and steel
plates applied to prevent possible adherence damage come into prominence. This study has
extensively examined adherence studies and recommendations for loss of adherence strength
in the literature. With the literature review in the study, it has been seen that there is a need for
innovative strengthening techniques that can be applied quickly and do not damage the applied
building, and are economical.
Keywords: Bond Strength, Ductility, Lap Splice, Reinforcement
1.Giriş
Betonarme (BA) bir yapı elemanında eğilme momenti etkisi altında donatılarda
kenetlenme probleminin olmaması gerekmektedir. Aksi takdirde yeterli bindirme boyu
olmayan boyuna donatılar sıyrılarak elemanda gevrek güç tükenmesi oluşturabilirler. BA
elemanlarda bu gevrek güç tükenmesinin son derece tehlikeli olması, önlenmesi gerekliliğinin
de ortaya çıkmasını ve üzerine çalışmalar yapılmasını sağlamaktadır. Literatürde bu gevrek güç
tüketmesinin ve aderans gerilmelerinin aşılmasından dolayı oluşacak donatı sıyrılmalarının ve
eleman hasarlarının önlenmesi için çeşitli güçlendirme çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışma
kapsamında, literatürde aderans çözülmesi ve aderans üzerine yapılan çalışmalar neticesinde
elde edilen bulgular ve öneriler kapsamlı bir şekilde incelenmiş ve literatürde üzerine daha fazla
çalışılması gereken kısımlar belirtilmiştir.
2. Literatür Taraması
Aderans üzerine yapılmış çalışmalar incelendiğinde genel olarak iki gruba ayrılabilirler.
Birinci grup, çekip-çıkarma (pull-out) deneyleri (ÇÇD) ile beton-donatı arasındaki
kenetlenmenin çeşitli parametrelere ve katkılara göre değişiminin incelenmesi olarak
söylenebilir. İkinci grup ise mevcut yapılardaki davranışı da daha iyi yansıtabilecek kiriş
numuneleri üzerinde yapılan ve kiriş içerisindeki çeşitli beton ve donatı özelliklerinin ve
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katkıların aderans dayanımına etkisinin araştırılması çalışmaları şeklinde düşünülebilir.
Literatürde pek uygulanmasa da itip-çıkarma (push-out) deneyleri de bulunmaktadır [1].
Çalışma kapsamındaki literatür taramasının akış şeması Şekil 1’de verilmiştir.

Şekil 1. Literatür taraması akış diyagramı
ÇÇD, en basit ve dolayısıyla da en çok kullanılan aderans deneyleridir [2]. Bu çalışma
kapsamında birinci grup olarak nitelendirilen ÇÇD’de de beton numunesine bir çubuğun belirli
bir kenetlenme boyu ile gömülmesi ve sonrasında çekme aleti ile gömülen çubuğun merkezi bir
yük uygulanarak çekilmesi ve betondan sıyrılması şeklinde uygulanmaktadır.
ÇÇD’de donatı ve beton özellikleri, elemanın türü ve BA kesitin beton‐donatı arasındaki
aderansı etkileyen en önemli değişkenler olduğu görülmektedir [3]. Literatürde yapılan bazı
çalışmalarda beton sınıfının artması durumunda aderans dayanımında artış meydana geldiği
görülmektedir [3-6]. Bazı çalışmalarda ise beton dayanımındaki artışın aderans dayanımı
üzerinde önemli bir etkisinin olmadığı ifade edilmektedir [7]. Paspayının artmasıyla ise beton
ve donatı arasındaki aderansta artış olduğu görülmektedir [4, 8].
ÇÇD’de nervürlü donatılar kullanılması durumunda aderans dayanımında düz
donatılara kıyasla ciddi bir artış oluştuğu görülmüştür ve nervürlü donatıyla birlikte kaliteli bir
betonun kullanılmasının da önemli olduğu literatürde belirtilmiştir [3].
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Betonda katkı malzemelerinin kullanımı durumunda ise kür süresi önemli olmaksızın
betonlara silis dumanı katkısının tüm oranları için aderans dayanımını artırdığı görülmüştür [913]. Betonlara %15 uçucu kül katkısının ise aderans dayanımını kür süresine bağlı olarak 3.
günde azaltırken, 7, 14 ve 28. günlerde ise artırdığı belirtilmiştir [9].
Normal betonlara kıyasla kendiliğinden yerleşen beton ve yüksek başarımlı
(performanslı) beton kullanılması durumunda aderans dayanımında artış görülürken hafif beton
kullanılması durumunda ise aderans dayanımında düşüş görülmektedir [2, 14, 15].
Literatürde aderans çözülmesine karşı yapılan kiriş deneyleri mevcuttur. Eğilmeye
çalışan bir elemanda ÇÇD beton ve donatı arasındaki aderans davranışını tam olarak temsil
etmediği için kiriş deneyleri geliştirilmiştir [2]. National Bureau of Standards (NBS) Deneyi,
Texas Çıkmalı Kiriş Deneyi (TÇKD), Standard Belçika Mafsallı Kiriş Deneyi (SBMKD) ve
Normal Betonarme Kiriş Deneyleri literatürde kullanılan kiriş deneyleridir. Bu deneyler
kullanılarak çeşitli parametrelerde değişimler yapılarak aderans dayanımları test edilmiş ya da
dışarıdan müdahale edilerek kirişlerin güçlendirilmesi üzerine çalışmalar yapılmıştır.
SBMKD ile eğilme etkisi altında beton-donatı arasındaki aderans incelenmektedir.
Donatıların kiriş içerisinde çekme durumundaki betonla sarılı olması bu deneyin gerçekçi
sonuçlar elde etmesini sağlamaktadır [1].
Normal BA kiriş deneylerinde tam ölçekli kiriş numunelerinde donatılar birbirine belli
uzunluklardaki bindirmeli ek ile bağlanmakta veya herhangi bir bindirme yapılmadan gerçek
boyutlarda kiriş numuneleri test edilmektedir. Bu bindirmeli eklerde eğilme momenti etkisine
bağlı olarak donatıların kenetlenme probleminin ve aderans dayanımının çeşitli parametrelerce
test edilmesi amaçlanmaktadır. BA yapılarda hali hazırda inşa edilen kirişlerin davranışını
olduğu gibi yansıtacağı için en gerçekçi sonuçlar bu deney ile elde edilmektedir. Bindirmeli
ekli BA kirişlerde, bindirme bölgesindeki etriye sayısının artışı ile aderans dayanımının arttığı
görülmektedir [16]. Aderans probleminde donatı türü, donatı çapı ve bindirme boyu önemli rol
oynamaktadır. Kirişlerde bindirme boyunun artması durumunda çatlak sayısında azalma
görülmekte ancak uygulanan moment değişmediği için çatlak genişliklerinde artış
gözlemlenmektedir [17].
Kirişlerde FRP donatılar kullanılması durumunda önemli problemlerden biri de aderans
sorunudur. FRP donatıların aderans dayanımları, çelik donatılara kıyasla düşük iken FRP
donatıların korozyona karşı dayanıklı oluşu, yüksek dayanımı ve hafifliği bu donatıları da
kullanılabilir kılmaktadır [18-20].
Yapılan çalışmalara göre korozyon oranındaki artış belli oranlara kadar (genellikle %3)
süneklik kazandırırken, bu belli oranları geçtikten sonra ise taşıma kapasitesi ve süneklikte
azalmalara neden olduğu görülmektedir [21-23]. Yapı süneklik kazandıkça aderans dayanımı
artarken sünekliğin azalmasıyla aderans dayanımı da düşmekte ve sıyrılmalar artmaktadır [21,
23, 24].
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Literatürde kirişler üzerinde dışarıdan müdahale edilerek yapılan güçlendirme
çalışmalarında genel olarak FRP sargılama, çelik plakalar ile güçlendirme ve NSM (NearSurface Mounting) metodu kullanılmaktadır. NSM metodu ile güçlendirmede kirişin dayanımı
daha çok artarken CFRP sargılama ile daha fazla süneklik sağlandığı görülmüştür [25]. FRP
sargılama ile güçlendirme tekniğinde FRP tipi ve tabaka sayısı, aderans dayanımının artışı
üzerinde doğrudan etkilidir [26]. Ayrıca CFRP sargılama ile güçlendirme, bindirme bölgesinde
çatlak oluşumunu geciktirmektedir [27]. Çelik plakalar ile güçlendirme yönteminde ise plakalar
yapıştırılmadan önce, yapıştırılacak yüzeyin uygun şekilde temizlenmesinin ve yapıştırmaya
hazır hale getirilmesinin de son derece önemli olduğu ve aderansı arttırdığı görülmektedir [28].
Kirişlerde onarım amacıyla BA elemanlarda oluşan çatlakların epoksi reçinesi
enjeksiyonu ile doldurulmasıyla, epoksi reçinenin beton ve donatı arasına da girerek betondonatı arasındaki aderansı da artırdığı görülmektedir [29].
NBS deneyi, özellikle ÇÇD’ye kıyasla daha gerçekçi şartlar sağlayan bir deneydir.
Ancak deneyde kesme kırılmasını önlemek amacıyla çok sık etriye kullanılarak gerçekçi
sonuçlardan uzaklaşılmaktadır [1].
Kenetlenme boyu incelenen donatının çok geniş bir beton kütle içerisine gömülmüş
olması TÇK Deneyini ise sakıncalı kılmaktadır [2].
Literatürde yapılan bir çalışmada Gauss Süreci Regresyonu (GPR) ile FRP donatı ve
beton arasındaki aderansı SBMKD, bindirmeli ekli kiriş, ÇÇD ve kiriş ucundan çekip-çıkarma
deneyleri (KUÇÇD) ile ayrı ayrı belirlemiş ve karşılaştırmıştır. Dört deney yöntemiyle yapılan
deneyler sonucunda aderans gerilmeleri arasında aynı değişkenler kullanılmasına rağmen dört
kata kadar farklar oluştuğu görülmüştür. SBMKD’de çıkan ortalama aderans gerilmesi değeri,
KUÇÇD’de çıkan değerden %3, ÇÇD’deki değerden %31, bindirmeli ekli kiriş deneyi
değerinden %146 fazla çıktığı görülmüştür. Kullanılan faktörlerin aderansa etki oranının
deneysel yöntemlere göre değiştiği ve farklı deneysel yöntemlerde aynı değişkenin zıt etkilere
bile sebep olabileceği görülmüştür. Bütün deney yöntemlerinde donatı çapı ve gömülme boyu
arttıkça aderans gerilmesinin azaldığı görülmüştür [30].
3. Değerlendirme
Bu çalışma ile literatürde eğilme momenti etkisi altındaki BA kirişlerde aderans
çözülmesi ve aderans üzerine yapılan çalışmalar incelenmiş ve çalışmalarda kullanılan deney
türlerine göre bir ayrım yapılarak deneylerde elde edilen bulgular ve öneriler kapsamlı bir
şekilde incelenmiştir. Kirişlerde aderans çözülmesine karşı uygulanabilecek güçlendirme
çalışmalarından bahsedilmiştir.
ÇÇD, donatıya dik yönde kesme kuvvetlerinin bulunmaması ve beton örtüsünün
gerçeğe kıyasla daha kalın olması gibi sebeplerden dolayı eğilme etkisi altındaki kirişlerin
davranışını tam yansıtamayabilir. Bu yüzden ÇÇD ile yapılan çalışmaların bir de kiriş deneyleri
ile test edilmesi ve kirişler üzerindeki etkisinin incelenmesi literatüre fayda sağlayacaktır.
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Piyasa şartlarında donatı çubukların standart boylarda üretilmesi nedeniyle kirişlerin
bindirmeli ek olmadan imal edilmesi zordur. Genellikle kirişlerin bindirmeli ekli olarak imal
edilmesi sebebiyle bindirmeli ekli kiriş numuneleri üzerinde aderans davranışının daha çok
incelenmesi ve bu incelemelerde aderans çözülmesine karşı daha yenilikçi, hızlı uygulanabilen,
uygulama esnasında binaya zarar vermeyen ve ekonomik güçlendirme çalışmalarına ihtiyaç
olduğu görülmektedir.
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ABSTRACT
Thermal imaging is a non-invasive method used for diagnostic purposes in veterinary
medicine. Thermography, which is preferred in the diagnosis of orthopedic disorders,
especially in equine surgery; by allowing the body surface temperature evaluation and
physiological imaging of horses; It is preferred to monitor healing processes during stress
fractures, shin splints and soft tissue, tendon, ligamentous and nerve injuries and
rehabilitation. It can also be used in the evaluation of the clinical results of acupuncture
treatment in dogs with chronic arthritis, in the diagnosis of laminitis in cattle, in the
evaluation of the disease during the treatment in septic arthritis, and in the evaluation of
stress by measuring the corneal temperature. It is seen that; since the thermal imaging
method is a physiological method that completes the anatomical and structural examinations
that can be determined by modern radiological techniques, it can be easily used in the fields
of medicine and veterinary medicine, and especially in veterinary surgery.
Key words: Thermography, Thermal Camera, Veterinary Surgery
1. INTRODUCTION
1.1. Thermography and History
Thermography began in the early 19th century with the first experiments by Sir William
Herschel, an astronomer, using a prism, a paper table, and a thermometer with a blackened
chamber capable of measuring the temperature of different colours. Herschel obtained the
colors of the rainbow by passing the sunlight through the prism, reflected these colors on a
thermometer, moved the thermometer between these colors and discovered that there were
variations in temperature [1-3]. He determined that among the colors ranging from purple
to red, the highest temperature could be obtained under red light. Herschel defined this
invisible radiation as the calorific beam. Today, this radiation is known as infrared. After
Herschel's death in 1940, his son John Herschel obtained the first thermal image from
sunlight using the evaporograph technique. He used the name thermogram to describe this
image, and this definition is still widely used today [1-4].
Thermography is a non-invasive technique that pictorially displays the surface temperature
of an object and measures heat dissipation. A medical thermogram measures the radiated
temperature from the skin, allowing the evaluation of pathological changes [1,5].
1.2.Studying Principle of Thermal Camera
All objects with temperatures above -273 oC emit infrared thermal radiation, which is
invisible to the human eye. The radiation is recorded by the thermal camera and the
reflected, diffused, transmitted long-wave infrared radiations are seen on the object in the
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image of the thermal camera. From here, the temperature of the object to be measured is
calculated. Thermal cameras convert infrared radiation into electrical signals and make
them visible. Thermography (temperature measurement with a thermal camera) is a passive,
non-destructive and non-contact measurement method. The thermal image shows the
temperature distribution on the measured surface [4].
Thermal cameras are expensive and sensitive diagnostic devices that are used in various
industries and are frequently used in recent years to detect problems by measuring the
temperature or coldness of areas, sections or parts above normal [1]. While normal cameras
create the image thanks to the light, thermal cameras create the image thanks to the heat.
Similarly, color differences are important when the human brain and eye use colors and
light to create an image. It is extremely difficult to detect a white object in front of a white
wall, and it is also extremely difficult to view an object at a temperature equal to the ambient
temperature with a thermal camera [1,2,4]. The lenses used in such cameras are capable of
capturing very small temperature differences (such as 0.01°C) and creating an image from
this difference. They also have a certain temperature range at which they can form an image.
Since there are different infrared emissions at each temperature value and each infrared
emission has a different wavelength, these lenses can display images in certain temperature
ranges. Military-purpose ones are generally sensitive to 8 to 14 μm wavelengths, where
objects found in nature have common infrared emissions, while industrial-type ones are
sensitive to lower wavelengths and can have the ability to form images at higher or lower
temperatures [1,2,4-7].
2. USE OF THERMOGRAPHY IN HEALTH
The first infrared imaging systems were developed in the 1940s and later, and started to be
used in industry and healthcare. During the 1960s and 70s, Europe, America and Japan
further developed thermal imaging systems and started to use them widely [3].
2.1.Use of Thermography in Medicine
The use of infrared images in the healthcare field first began in 1959. The thermal imaging
method does not require the practitioner to apply an extra catheter to the patient, administer
contrast material, and apply ionizing radiation to changes in the patient's skin surface
temperature. For this reason, this method is a non-invasive diagnostic technique that works
without contact with tissue [3,6].
Body surface temperature varies depending on age, gender, weight, metabolism,
topography and the amount of blood flowing through the veins. With the help of infrared
cameras; thermographic images can be obtained by sensing heat emission from the skin
surface to a depth of approximately 6mm. Normally, the body has thermal symmetry, so
asymmetrical temperature is easily noticed. If there is a temperature difference (at least
10°C difference should occur for a meaningful change) between the symmetrical regions of
the body, it can be determined by this method and the actual place of the physiological and
functional disorder of the pain can be determined [7-11].
2.2. Use of Thermography in Veterinary Medicine
Thermal imaging is a non-invasive method used for diagnostic purposes in veterinary
medicine [12,13]. The biggest advantage of thermography in veterinary medicine is that it
can be used by taking images from afar without direct contact with the animal [14]. With
this method, which shows that the damaged tissues and organs of animals emit different
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heat than normal, the diseased area can be determined. The infrared thermal camera detects
the heat and infrared radiation generated by the blood flow in the skin capillaries. Thanks
to the thermography, which is an advanced technology, the body temperature information
formed on the skin of the animals is displayed as colored pictures [15].
2.1.1. Use of Thermal Camera in Veterinary Surgical Diseases
Imaging techniques used in diagnosis are basically examined in two categories. Anatomical
imaging’s are radiography, ultrasonography, computed tomography and magnetic
resonance imaging. In these techniques with the help of modern imaging technologies and
devices, it is possible to obtain high-quality and highly detailed images of the relevant
tissues. While a tear or bone fracture that may occur in the tendon can be detected with
anatomical examinations, physiological imaging methods such as nuclear scintigraphy can
specifically monitor metabolic activity in the tissue. Thus, before the anatomical lesion
appears changes can be detected with the real images obtained [16,17].
Thermographic findings in veterinary surgery were first used as a comparison of orthopedic
disorders diagnosed in the field of equine medicine with thermographic images. In horses
with infrared thermal imaging; It is used for diagnosis of laminitis and back pain, early
diagnosis of tumors, identification of soft tissue diseases and vascular lesions as well as
diagnosis of lameness, horner's syndrome, stress fractures and spinal injuries, diagnosis of
osteoarthritis and nerve damage. In addition, it is stated that a higher success rate is achieved
with radiography, ultrasonography and scintigraphy in the diagnosis of stress fractures and
navicular disease. Circulatory system disorders in the legs of horses are manifested by the
thermal symmetry between the legs in thermographic images [18,19]. Studies have been
carried out on foot health by measuring the temperature of the coronary band in laminitis
and foot diseases with thermal imaging in the hoofs of cows [20].

Figure 1. Determination of temperature values of anatomical regions in horses [21].
3. CONCLUSION
Infrared thermographic imaging has found the opportunity to be widely used in the military,
industry, construction sector, veterinary medicine, medical medicine, in short, in all areas
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where heat and heat are present. The fact that the location of pain or inflammation can be
determined in veterinary surgical diseases is undoubtedly a great advantage.
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ÖZET
Sadeyağ; süt yağınının su ve yağsız kurumadde unsurlarının tamamına yakın bölümü
uzaklaştırılmış, ağırlıkça en az %99 oranında süt yağı içeriğine sahip, besleyici değeri yüksek
olan bir süt ürünüdür. Türkiye’de hemen hemen her bölgede üretilen sadeyağ, Doğu ve
Güneydoğu Anadolu bölgesinde özellikle de Şanlıurfa’da yaygın olarak üretilerek ticari bir
değer kazanmıştır. Bu çalışmanın amacı Şanlıurfa ilinde koyun sütünden üretilerek satışa
sunulmuş sadeyağ örneklerinde bazı toksik ve eser element düzeylerini tespit etmektir. Bu
amaçla Türkiye'nin Şanlıurfa İlinde üretilerek satışa sunulmuş 21 adet sadeyağ örneği farklı
zamanlarda satın alınarak toksik ve eser element (Çinko (Zn), mangan (Mn), kobalt (Co), nikel
(Ni), bakır (Cu), krom (Cr), kadminyum (Cd), kurşun (Pb)) düzeyleri belirlendi. Sadeyağ
örneklerindeki elementlerin kantitatif analizleri, plazma optik emisyon spektrometresi (ICPOES) kullanılarak yapıldı. Örnekler soğuk zincirde laboratuvara getirilerek analizler yapıldı.
Sadeyağ numuneleri öncelikle nitrik asit ve hidrojen peroksit ile mikrodalga yardımlı yakma
işlemine tabi tutulduktan sonra ICP-OES cihazıyla analiz edildi. Sadeyağ örneklerinde
ortalama eser ve toksik element düzeyleri sırasıyla; Zn:488.4±233.8 µg/kg, Mn:1.49±0.04
mg/kg, Co:13.3±6.8 µg/kg, Ni:0.75±0.12 mg/kg, Cu:1.952±2.716 µg/kg, Cr:7.73±4.16 µg/kg,
Cd:7.73±4.16 µg/kg, Pb:0.33±0.22 µg/kg düzeylerinde belirlendi. Analiz edilen örneklerin
sadece 9'ar adedinde Cr ve Cd , 7 örnekte ise Co tespit edildi. Sadeyağ örneklerinin toksik
element düzeyleri açısından Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliğine uygun olduğu
belirlendi. Sonuç olarak Şanlıurfa’da tüketime sunulan sade yağların eser elemet düzeyleri
açısından zengin olduğu ve sadeyağ örneklerinin toksik element düzeylerinin halk sağlığı
açısından risk oluşturmadığı tespit edildi. Ayrıca bu araştırma verileri sadeyağ örneklerinin
toksik element düzeyleri üzerine ilk verileri göstermektedir. Sadeyağ örnekleri arasında eser ve
toksik element seviyelerindeki farklılıkların olması hayvanların beslenmesi, coğrafi
farklılıklar, üretim aşamasındaki çevresel koşullar ve üretim prosesinden kaynaklanabileceği
düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Sadeyağ, Toksik element, Eser element, ICP-OES
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TOXİC AND TRACE ELEMENT LEVELS OF SADEYAG (CLARİFİED BUTTER)
SAMPLES PRODUCED İN ŞANLIURFA
ABSTRACT
Sadeyag (clarified butter); It is a dairy product with a high nutritive value, with a milk fat
content of at least 99% by weight, in which almost all of the water and non-fat dry matter
elements of milk fat have been removed. Sadeyag (clarified butter), which is produced in almost
every region in Turkey, has gained a commercial value by being widely produced in the Eastern
and Southeastern Anatolia regions, especially in Şanlıurfa. The aim of this study is to determine
some toxic and trace element levels in sadeyag (clarified butter) samples produced from sheep
milk and offered for sale in Şanlıurfa province. For this purpose, 21 sadeyag (clarified
butter)samples produced and sold in Şanlıurfa, Turkey, were purchased at different times, and
toxic and trace elements (Zinc (Zn), manganese (Mn), cobalt (Co), nickel (Ni), copper (Cu),
chromium ( Cr), cadmium (Cd), lead (Pb)) levels were determined. Quantitative analyzes of
elements in sadeyağ (clarified butter) samples were performed using plasma optical emission
spectrometry (ICP-OES). Samples were brought to the laboratory in the cold chain and
analyzed. Sadeyag (clarified butter) samples were first subjected to microwave assisted
digestion with nitric acid and hydrogen peroxide, and then analyzed with the ICP-OES device.
Average trace and toxic element levels in sadeyag (clarified butter) samples were; Zn
488.4±233.8 µg/kg, Mn:1.49±0.04 mg/kg, Co:13.3±6.8 µg/kg, Ni:0.75±0.12 mg/kg, Cu:
1.952±2.716 µg/kg, Cr:7.73±4.16 µg/kg, Cd:7.73±4.16 µg/kg, Pb:0.33±0.22 µg/kg,
respectively. Cr and Cd were detected in only 9 of the analyzed samples, and Co in 7 samples.
It was determined that the sadeyag (clarified butter) samples were in compliance with the
Turkish Food Codex Contaminants Regulation in terms of toxic element levels. As a result, it
was determined that the sadeyag (clarified butter) offered for consumption in Şanlıurfa were
rich in trace element levels and the toxic element levels of the clarified butter samples do not
pose a risk to public health. Also these research data show the first data on toxic element levels
in sadeyag (clarified butter)samples. It is thought that the differences in trace and toxic element
levels among the sadeyag (clarified butter) samples may be caused by the nutrition of the
animals, geographical differences, environmental conditions at the production stage and the
production process.
Keywords: Clarified butter, Toxic element, Trace element, ICP-OES

GİRİŞ
Sadeyağ; Türk Gıda Kodeksi, Tereyağı, Diğer Süt Yağı Esaslı Sürülebilir Ürünler ve Sadeyağ
Tebliğine (2005/19) göre “Süt ve/veya süt ürünlerinden elde edilen, su ve yağsız kuru madde
unsurlarının tamamına yakın bölümü uzaklaştırılmış, ağırlıkça en az %99 oranında süt yağı
içeriğine sahip ürün” şeklinde tanımlanmıştır (1). Coğrafi işaret belgesinde ise ‘Şanlıurfa’da
yetişen İvesi ırkı koyun sütünden üretilen, su ve yağsız kurumaddesi uzaklaştırılmış, ağırlıkça
en az %99 süt yağı içeren bir ürün’ olarak tanımlanmıştır (2).
Sadeyağ, Türkiye’de hemen hemen her bölgede üretilmesine rağmen Doğu ve Güneydoğu
Anadolu bölgesinde özellikle de Şanlıurfa’da yaygın olarak üretilmekte ve ticari bir değer
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kazanmıştır. Bu nedenle Şanlıurfada sadeyağa; “Urfa yağı”, “Şanlıurfa yağı”, “Urfa sadeyağı”
isimleri de verilmektedir (3). Coğrafi işaret belgesinde Şanlıurfa sadeyağı (Urfa yağı) adıyla
tescil (Tescil no: 363) edilmiştir (2). Urfa yağına benzer ürünler özellikle Asya’da, Orta
Doğu’da ve Afrika’da da üretimi yapılmaktadır. Hindistan’da “ghee” olarak adlandırılmakta ve
inek veya buffalo sütünden üretilmekte, Orta Doğu’da “maslee” veya “samn” olarak
adlandırılmakta ve koyun, keçi veya deve sütünden üretilmektedir. İran’da ise “roghan” olarak
isimlendirilmektedir (4, 5).
Şanlıurfada üretilen sadeyağları, Şanlıurfa bölgesinin meralarında (Tek Tek dağları, Karacadağ
v.d) çeşitli bitkilerle beslenen koyun sütlerinden üretilen yoğurdun yayıklanması sonucu elde
edilen tereyağlardan üretilmektedir (3). Sadeyağın üretim sürecinin diğer süt yağlarından farklı
olması ve süt yağı oranının çok yüksek olması ve nedeniyle kendine has tat ve tekstürü vardır.
Tat ve aroma özellikleri açısından bölge halkı tarafından çeşitli yiyeceklerin hazırlanmasında,
endüstriyel ölçekte ise özellikle baklava gibi kızartma işlemiyle hazırlanan tatlı çeşitlerinin
üretiminde tercih edilmektedir (5).

Süt (Koyun)
Süzme
Yoğurt üretimi
Yayıklama(Su %50+yoğurt %50)
Tereyağı
Eritme (100 oC )
Sadeyağ
Şekil 1. Sadeyağ Üretim Şeması
Süt ve süt ürünlerinde bulunan elementlerin düzeyleri, esansiyel veya toksik etkileri olması
açısından çok önemlidir. Örneğin Cd, As, Pb toksik olmasına rağmen Cu, Se Zn, Cr, Na, Mg,
Mn esansiyeldir ve sadece yüksek dozlarda toksiktirler (6, 7). Toksik elementler dokularda
birikerek sağlığı üzerinde ciddi etkilere neden olabilir. Özellikle çocuklarda zihinsel gelişimi,
kalp sağlığını ve böbrekleri olumsuz etkileyebilir (8, 9). Ayrıca elementlerin konsantrasyonu
tereyağı gibi yağ oranı yüksek süt ürünlerinde
kaliteyide
doğrudan
etkilemektedir. Tereyağındaki Cr, Cd ve Pb seviyeleri metabolik toksisite potansiyelleri
nedeniyle çok önemlidir. Fe, Cu, Mg, Co, Ni ve Mn'nin tereyağının raf ömrünü kısaltan lipit
oksidasyonunu uyardığı bilinmektedir (10). Bu elementler tereyağlarında erken ransiditeye
neden olmanın yanı sıra, oksidasyon reaksiyonları sonucu oluşan peroksitler, aldehitler,
ketonlar, asitler, epoksitler sindirim sistemini olumsuz etkileyerek ve ayrıca diğer gıda
bileşenleriyle (proteinler ve pigmentler) reaksiyona girerek kanserojen bileşikler oluşturabilir
(10, 11). Süt ve süt ürünlerinde ağır metal kontaminasyonu; Süt elde edilen hayvanların
tükettiği yem, su ve soludukları hava yoluyla hayvana bulaşma sonucu doğrudan süte
geçebilmektedir (12, 13). süt ürünlerinin sağıldığı kaplar, süt ürünlerinin üretimi ve
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depolanması sırasında süt ürünleri ile temas eden makine ve ekipmanlardan da kontaminasyon
oluşabilmektedir (14, 15).
Yapılan bu çalışma ile Şanlıurfa bölgesinde toplanan koyun yoğurdundan üretilmiş
sadeyağlarında toksik ve eser element düzeylerinin ICP-OES cihazı ile araştırılması
amaçlanmıştır.
MATERYAL ve METOD
Örneklerin toplanması
Şanlıurfa ilinden perakende sadeyağ satışı yapan işletmelerden 21 adet sadeyağ örneği
toplanmıştır. Laboratuvara soğuk zincirde getirilen sadeyağ örnekleri steril polietilen tüplere
alınarak analiz edilinceye kadar +4 °C'de muhafaza edildi. Bu çalışmada Dinç ve ark.’nın
çalışmasındaki yöntem modifiye edilerek uygulandı (16).
Örneklerin Hazırlanması
Toksik ve eser elementlerin (Çinko (Zn), mangan (Mn), kobalt (Co), nikel (Ni), bakır (Cu),
krom (Cr), kadminyum (Cd), kurşun (Pb) yakma işlemi için teflon kaplara sahip bir mikrodalga
çözücü (CEM Corporation, ABD) kullanıldı. Mikrodalgada yakma için çalışma koşulları Tablo
1'de sunulan sırayla gerçekleştirildi.
Tablo 1. Mikrodalgada yakma için çalışma koşulları
Aşama

Sıcaklık (oC)

Süre (dk.)

Güç (Watt)

1

130

10

1600

2

180

10

1600

3

210

25

1600

Yakma işlemi için beş gram sadeyağ örneği hassas terazide tartılarak alınmış ve mikrodalga
sisteminin teflon kabına konuldu. Üzerine 4 mL nitrik asit (HNO3) ve 2 mL hidrojen peroksit
(H2O2) ilave edilerek mikrodalga cihazına yerleştirildi. Uygun bir program ile sadeyağ
örnekleri mikrodalgada çözüldü. Çözülen örnekler, hiç kullanılmamış 50 mL'lik steril bir falkon
tüpüne aktarıldı ve ultra saf su ile 50 mL'ye seyreltildi (16).
Örneklerin Analizi
Toksik ve eser elementler (Çinko (Zn), mangan (Mn), kobalt (Co), nikel (Ni), bakır (Cu), krom
(Cr), kadminyum (Cd), kurşun (Pb) ICP‐OES( Optima 7000 S10, Perkin Elmer, USA) ile
analiz edildi. ICP-OES cihazında her bir analiz çift tekrarlı olarak gerçekleştirildi ve bu iki
tekrarın ortalaması alındı. Analizler sırasında her 10 numunede bir standart okuma yapıldı ve
analizin sonuna kadar cihazın doğruluğu korundu. Kantifikasyon limiti (LOQ) ve tespit limiti
(LOD) hesaplanarak veriler değerlendirildi.
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BULGULAR ve TATRIŞMA
Sadeyağ örneklerinde ortalama eser ve toksik element düzeyleri Tablo 2’de verilmişir. Eser ve
toksik element düzeyleri sırasıyla; Zn:488.4±233.8 µg/kg, Mn:1.49±0.04 mg/kg, Co:13.3±6.8
µg/kg, Ni:0.75±0.12 mg/kg, Cu:1.952±2.716 µg/kg, Cr:7.73±4.16 µg/kg, Cd:7.73±4.16
µg/kg, Pb:0.33±0.22 µg/kg düzeylerinde belirlenmiştir.

Tablo 2. Sadeyağ örneklerinde ortalama eser ve toksik element düzeyleri
Element (Birim)
Zn (µg/kg)
Cu (µg/kg)
Cr (µg/kg)
Mn (mg/kg)
Ni (mg/kg)
Pb (µg/kg)
Cd (µg/kg)
Co (µg/kg)

Positive sample
number
21
21
9
21
21
21
9
7

Minimum
93,2
1481
1,11
1,46
0,55
0,06
1,11
8,16

Maximum
1070
2420
14,48
1,65
1,06
1,16
14,5
24,58

Mean±SD
488,4±233,8
1,952±2,716
7,73±4,16
1,49±0,04
0,75±0,12
0,33±0,22
7,73±4,16
13,3±6,8

Analiz edilen örneklerin sadece 9'ar adedinde Cr ve Cd , 7 örnekte ise Co tespit edildi. Sadeyağ
örneklerinin toksik element düzeyleri açısından Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliğine
uygun olduğu belirlendi.
Sadeyağlarda daha önce toksik elemet ve eser element düzeyleri ile alakalı bir çalışmaya
rastlanmamıştır. Dolayısı ile sadeyağlarda tespit ettiğimiz elment düzeyleri üzerine ilk verileri
göstermektedir. Sadeyağlarında tespit etiğimiz element düzeylerinin Dervişoğlu ve ark., (11)
Trabzonda topladıkları 88 tereyağı öneğinde bildirmiş oldukları element düzeylerden çok düşük
düzeylerde olmasına rağmen Zn, Co ve Cd açısından daha yüksek düzeylerde olduğu
görülmüştür. Ayar ve ark. (17) tereyağlarında bildirmiş oldukları Cd ve Pb değerlerinden çok
düşük değerlerde çıkmıştır. Özturan ve Atesever (18) tereyağı örneklerinde bildirmiş olduğu
Cu Zn Pb düzeylerinden düşük, Ni düzeyinden yüksek, Mn düzeyi açısından ise benzer olduğu
görülmüştür. Sobhanardakani ve ark. (19) sadeyağa benzer bir ürün olan ghee örneklerinde
ortlama Zn düzeyini bizim tespit ettiğimiz düzeyde daha düşük (272.83±81.55 µg/kg )
düzeylerde olduğunu bildirmişlerdir.
SONUÇ
Sonuç olarak Şanlıurfa’da tüketime sunulan sade yağların eser elemet düzeyleri açısından
zengin olduğu ve sadeyağ örneklerinin toksik element düzeylerinin halk sağlığı açısından risk
oluşturmadığı tespit edildi. Ayrıca bu araştırma verileri sadeyağ örneklerinin toksik element
düzeyleri üzerine ilk verileri göstermektedir. Sadeyağ örnekleri arasında eser ve toksik element
seviyelerindeki farklılıkların olması hayvanların beslenmesi, coğrafi farklılıklar, üretim
aşamasındaki çevresel koşullar ve üretim prosesinden kaynaklanabileceği düşünülmektedir.
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PREMATÜRE BEBEKLERDE TİROİD FONKSİYONLARININ
DEĞERLENDİRİLMESİ
Serhat SAMANCI
Diyrabakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi
Orcid id: 0000-0001-9385-132X

Özet: Tiroid hormonları özellikle Fetal yaşamda ve yaşamın ilk iki yılında beynin normal
büyüme ve gelişmesi için büyük öneme sahiptir. Fetal dönemden geç neonatal döneme kadar
tiroid fonksiyon bozukluklarının tanımlanması hayati önemdedir. Bu olguların gözden
kaçırılması non-reversibl beyin hasarına yol açar ve çocukluk dönemlerinde mental
retardasyona kadar değişen sonuçları ortaya çıkar. Çalışmamızda amaç prematüre bebeklerde
tiroid fonksiyon testlerindeki (TFT) bozukluğun sıklığını, etiyolojisini ve morbidite ile
ilişkisinin belirlenmesidir.
Gereç ve Yöntem: Çalışma’da 1 Ocak 2017 ve 30 Nisan 2021 tarihleri arasında hastanemiz
yenidoğan yoğun bakım ünitesinde prematürite nedeni ile yatarak tedavi ve takipleri yapılan
278 olgu retrospektif olarak incelendi. Olguların prenatal, natal ve postnatal özellikleri ve
bakılan tiroid fonksiyon test (TFT) sonuçları kaydedildi. Tüm hastalarımızdan TFT yaşamın
5. gününde bakıldı, kontrol testler yaşamın 3. haftasında yapıldı. Tiroid stimülan hormon
(TSH) düzeyi 10 IU/L’den yüksek değerler anlamlı kabul edildi.Serbest T3 ve T4 laboratuvar
referans değer sınırları göz önüne alınarak değerlendirildi.
Bulgular:Olguların ortalama doğum haftası 31,4±2,6 hafta, doğum ağırlıkları ortalama
1672±822 gramdı. Çalışmamızda 61 hastanın (%21,9) TFT’sinde anormallik tespit edildi,bu
olguların 28’sinde (% 45,9) geçici TSH yüksekliği, 17’sinde (%27,9 ) primer hipotiroidi,
15’inde (%24,6) nontiroidal hastalık ve 1’inde (%1,6) geçici hipotiroksinemi görüldü. Tiroid
fonksiyon bozukluğu olan olgularda solunum sıkıntısı/respiratuvar distres sendromu sıklığı
anlamlı derecede yüksek saptandı (p=0,008). Annesinde hipotiroidi olan bebeklerde tiroid
fonksiyon bozukluğu oranı maternal hipotiroidi olmayan bebeklere göre anlamlı derecede
yüksek saptandı (p=0,048). Maternal yaş ortalamsı 31,2±6,4 yıl idi ve %64,4’ü (179/278)
multipardı. Maternal hastalık oranları; %7,9 (22/278 ) hipotiroidi, %10,1 (28/278) diabetes
mellitus+ gestasyonel diabet, % 15,1(42/278) ve %2,9 (8278) hipertansiyon ve %1,8 (5/278)
elpilepsi şeklindeydi
Sonuç: Prematüre bebeklerde tiroid aksının tam gelişmemesi, natal ve postnatal dönemde ilaç
kullanmaya bağlı olarak TFT’nin anormal çıkma oranını yükseltir. Prematüre bebeklerde
tiroid fonksiyon bozukluğu nörogelişimsel ve morbidite bakımından önemlidir. Tüm
bebeklerde olduğu gibi prematüre bebeklerde’de tiroid fonksiyon testlerinin yapılmasına
hassasiyetle yaklaşılmalı, bozukluğu durumunda geciktirmeksizin tedaviye başlanmalıdır.
Matür ve prematürelerde TFT bozukluğu ve geçici hipotiroidinin gelişmesinde rolü olan iyot
kullanımına dikkat edilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Prematüre, Tiroid fonksiyonları, Konjenital hipotiroidi
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EVALUATION OF THYROID FUNCTIONS IN PREMATURE BABIES

Abstract: Thyroid hormones are of great importance for the normal growth and development
of the brain, especially in fetal life and in the first two years of life. Identification of thyroid
dysfunctions from.
Materials and Methods: In the study, 278 patients who were hospitalized and followed up
due to prematurity in the neonatal intensive care unit of our hospital between January 1, 2017
and April 30, 2021 were retrospectively analyzed. Prenatal, natal and postnatal characteristics
of the cases and thyroid function test (TFT) results were recorded the fetal period to the late
neonatal period is vital.
Results: The mean delivery week of the cases was 31.4±2.6 weeks, and the mean birth weight
was 1672±822 grams. In our study, abnormal TFT was detected in 61 patients (21.9%),
transient TSH elevation in 28 (45.9%) of these patients, primary hypothyroidism in 17
(27.9%) and 15 (24%) patients. 6) had nonthyroidal disease and 1 (1.6%) had transient
hypothyroxinemia.
Conclusion: Incomplete development of the thyroid axis in premature babies increases the
rate of abnormal TFT due to drug use in the natal and postnatal period. As in all babies,
thyroid function tests should be approached sensitively in premature babies, and treatment
should be started without delay in case of a disorder.
Keywords: Premature, Thyroid functions, Congenital hypothyroidism
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HASTA EĞİTİMİ VE SAĞLIĞI GELİŞTİRME: KLİNİK SAĞLIĞI GELİŞTİRMEKAVRAMSAL BAĞLANTI

Sibel ORHAN
Yüksek Lisans Öğrencisi, Namık Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık
Yönetimi Anabilim Dalı
Orcid id: 0000-0002-2892-3865
Muhammet GÜMÜŞ
Yüksek Lisans Öğrencisi, Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık
Yönetimi Anabilim Dalı
Orcid id: 0000-0003-1278-6234

ÖZET
Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi, sağlık eğitimi ve hasta eğitimini birbirine bağlayan bir
model sunmaktadır. Hasta ve şahıslar açısından oluşan sağlık taleplerinin, iyi bir ortam
oluşturma ve iyi bir çalışma temelinde hasta eğitiminden ayırt edilebilir olması
gerekmektedir. Birçok sağlık eğitimi ve bakım alma karşılaşması, birey için balo-hasta rolünü
yaratır. Hasta eğitimi ile klinik sağlığın teşviki ve geliştirilmesi arasında bir temele dayalı
başka bir ayrım yapılmaktadır. Yapılan ayrım ise, ‘’profesyonel tarafından oluşturulan
bakımın odak noktası’’ olarak adlandırılmaktadır. Modeldeki bağlantı elemanları, hasta rolü
ve benimsenen ilişkilerde, karşılaşmanın odak noktasında başka bir ayrıma dikkat
çekmektedir. Geleneksel eğitim hastalık sürecine odaklanırken, klinik sağlığın teşviki,
hastalığın yaşamdaki yerini vurgular. Kişinin hayatı ve hastalığı etkileyen tıbbi olmayan
faktörleri etkilemeye çalışır. Diğer çalışmalarda kullanılan varsayımların çoğu araştırılmış ve
sağlık eğitimi ile hasta eğitimi arasında ayrım yapmak için kullanılan analizlerin yetersiz
kaldığını ortaya çıkarmıştır. Yetenekler ilgili olanlardan önemli ölçüde farklı değildir.
Bireyler, iyi çalışmak için sağlık eğitiminin iddialarını yaratma eğilimini görmezden gelir ve
sağlık eğitimi karşılaştırması içinde hasta rolünün benimsenmesini teşvik eder. Hem sağlık
eğitimi hem de hasta eğitimi hasta ve uzman olmanın rollerine güvenmek gerektiğini iddia
etmektedir. Hizmet sunumundaki değişiklikler sağlığın teşviki ve geliştirilmesi için çeşitli
yaklaşımlar arasında ayrım yapmanın önemini vurgulamaktadır. Sağlık eğitiminin yerini
sadece hasta tarafından sağlığın teşviki ve geliştirilmesi etiketi altında toplum ve birinci
basamak sağlık hizmetleri almaktadır. Hasta olunması da ya da sağlık eğitiminin fakir
kalması, eğitimin ne olduğu konusunda daha düşük bir biçime düşmemelidir. Hasta eğitiminin
bakım verme konusunda tanımlanmasına gerek yoktur. Bakım kavramı, sağlık eğitimi dar
kalıpları arasında bilgi veya koşula özgü olmakla birlikte daha geniş bir alanda görülebilir.
Hasta eğitimi hala bir sürecin parçası olarak bir role sahiptir. Hastanın genel sağlığı geliştirme
süreci, sağlığı etkilemek için daha sonra ortaya çıkan klinik sağlığın teşvikini ileriye götüren
önemli bir yoldur. Ödünç alınacak klinik sağlığın teşviki, bireyi feminist ideolojiden
hastalığın ötesine ve yaşamın kendisine odaklayarak politik karşılaşmaya
sürükleyebilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Sağlık Eğitimi, Sağlığı Geliştirme: Klinik Sağlığın Teşviki, Hasta
Eğitimi, İlişkiler, Motivasyon
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PATIENT EDUCATION AND HEALTH IMPROVEMENT: CLINICAL HEALTH
IMPROVEMENT- CONCEPTUAL CONNECTION
ABSTRACT
It offers a model linking health promotion, health education and patient education. Health
demands of patients and individuals should be distinguishable from patient education on the
basis of creating a good environment and working well. Many health education and caretaking encounters create the prom-patient role for the individual. Another fundamental
distinction is made between patient education and clinical health promotion. The distinction
made is called “the focal point of professionally created care”. The connectors in the model
draw attention to another distinction in the focal point of the encounter, in the patient role and
the relationships adopted. While traditional education focuses on the disease process, clinical
health promotion emphasizes the place of disease in life. It tries to influence the non-medical
factors that affect the person's life and disease. Many of the assumptions used in other studies
have been explored, revealing that the analyzes used to differentiate between health education
and patient education are inadequate. Capabilities do not differ significantly from those
involved. Individuals ignore the tendency to make health education claims to work well and
encourage the adoption of the patient role in health education comparison. Both health
education and patient education claim to rely on the roles of patient and specialist. Changes in
service delivery highlight the importance of distinguishing between various approaches to
health promotion. Health education is replaced by community and primary health care
services only under the label of health promotion by the patient. Being sick or poor health
education should not fall into a lower form of what education is. Patient education need not be
defined in caregiving. The concept of care can be seen in a broader field, although it is
specific to knowledge or condition among narrow patterns of health education. Patient
education still has a role as part of a process. The patient's overall health promotion process is
an important pathway forward to the subsequent clinical health promotion to influence health.
The promotion of clinical health to borrow can lead the individual from feminist ideology to
political confrontation, focusing beyond illness and life itself.
Keywords: Health Education, Health Promotion: Clinical Health Promotion, Patient
Education, Relationships, Motivation
1.GİRİŞ
Hasta eğitimi genellikle sağlığın teşviki ve geliştirilmesinin yoksul bir tarafı olarak görülür.
Sağlığın teşviki ve geliştirilmesinin daha az becerili bir biçimi olarak görülmekten
muzdariptir. Hasta eğitiminin sağlığın teşviki ve geliştirilmesinden ayırt edilebileceğine dair
varsayımlar vardır ancak bu ayrımların temeli her zaman netleştirilmemiştir. Popüler bir
ayrım, sağlam hasta eğitiminin “duruma özel ” ifadesi ile özetlenir [l]. Bu ikisi arasındaki
ilişkinin açıklığa kavuşturulmasını veya analizini sunmaz. Diğerleri, farkı faaliyetin
konumuna veya bakım alan bireyin durumuna dayandırır. Sağlığın teşviki ve geliştirilmesiyle
ilgili incelemelerin çoğu, meşru bir sağlığı geliştirme biçimi olarak hasta eğitimini dışlayan
analiz yöntemleri arar. Bu durum, genellikle sağlığın teşviki ve geliştirilmesinin sağlığın ve
iyi bireylerin teşviki ile ilgili olduğunu, hasta eğitiminin ise hastalık ve iyi olmayanların
tedavisi ile ilgili olduğunun temelindedir. Hellstrom, ‘’politika yapıcılar ve insanlar genel
olarak bunu benimsemeye eğilimlidirler’’ görüşünü savunmaktadır.
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Sağlığın geliştirilmesi, bir popülâsyon içindeki hastalık ve hastalıkların önlenmesi ile ilgilenir
[2].Böyle bir görüş, hasta eğitimini sağlığın teşviki ve geliştirilmesi kapsamı dışında
konumlandırmaya çalışır. Bu makale, klinik sağlığın teşviki ve geliştirilmesi
terimini kullanarak, Ottawa Bildirgesi'nde yer alan ilkelere bir bağlantı yapmaktadır. Ayrıca,
sağlığın teşvik edilmesine nasıl katkıda bulunabileceğini özetleyerek bu itirazların nasıl
üstesinden gelinebileceğini anlatmaktadır [3].
Hasta eğitiminin yakın tarihli bir baskısı ve danışmanlık, klinik sağlığı geliştirme terimini
tanıtmaya çalışmaktadır [4]. Bu, klinik bir ortamda yürütülen hastalarla birlikte sağlığın
teşviki ve geliştirilmesi ile ilgilidir ve ayrıca yaşam tarzına bağlı hastalık riski taşıyan
hastalarda davranış değişikliğini amaçlayan sağlık eğitimi ve hasta danışmanlığını
içermektedir [4]. Bu terim farklı makalelerde farklı anlamlarda kullanılmış, bazıları eski tarz
hasta eğitimi, bazıları birinci basamakta sağlık eğitimi ile eş tutulmuştur [5,6]. Herbert, Visser
ve Green'in [7] açıklamasına göre klinik sağlığı geliştirme, hastaların kendi sağlıklarının tıbbi
olmayan belirleyicileri üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmalarını sağlamakta, buna yatkın
hale getirmekte ve güçlendirmektedir. Bu tıbbi olmayan belirleyiciler kavramını kullanarak
hasta eğitimi ile klinik sağlığın teşviki ve geliştirilmesi arasında bir ayrım yapılmaktadır.
Herbert Visser ve Green tarafından önerilen bu nokta, hastalığı daha geniş bir çerçeve içine
yerleştirirken, hasta eğitimi ana nesne olarak hastalığa odaklanır. Ottawa Sözleşmesi'nin
ilkelerini hasta eğitimi alanına uygulamak için bir girişimde bulunulur, böylece odak
hastalığın kendisi değil, yaşamın daha geniş alanı içindeki hastalık olur. Ottawa Sözleşmesi
sağlıktan bahsederken "sağlık yaşamın amacı değil, günlük yaşam için bir kaynak olarak
görülür" demektedir [3]. Benzer şekilde hastalık, klinik sağlığın teşviki ve geliştirilmesinin
birincil odak noktası değil, yalnızca insanların günlük yaşamla başa çıkmalarına yardımcı
olan başka bir bileşendir.
Tones ve Tilford [l], hastaların durumuna özel eğitim, sınıflandırma ve tanımlama yoluyla
çeşitli unsurları birbirinden ayırır. Sıklıkla üçüncül önleme seviyelerine odaklanır ancak
birincil ve ikincil önlemeye yönelik faaliyetleri de anlatır. Tones ve Tilford, hasta eğitiminin
ilk ve orta düzeydeki faaliyetleri nasıl etkilediğine de değinmektedir. Sağlığın teşviki ve
geliştirilmesiyle ilgili birçok eleştiri, belirli hastalıklara odaklanması ve sağlığın teşvik
edilmesinden ziyade hastalıkların önlenmesi ile ilgili olması gerçeğiyle ilgilidir, bu nedenle
sağlığın teşviki ve geliştirilmesi bile, hastalık ve hastalık odaklı olma eleştirisine tabidir [8,9].
Bu makale sağlığın teşviki ve geliştirilmesinin gelişimini ortaya koymakta ve sağlık
eğitiminin ara sürecini inceleyerek hasta eğitimi ile sağlığın teşviki ve geliştirilmesi
arasındaki ilişkiyi analiz etmektedir. Buna teşebbüs edilirken, ister doktorlar ister hemşireler
tarafından yapılsın, birinci basamak personelinin sağlık eğitimi dediği işlerin çoğunun,
uygulamada hastane personelininkinden farklı olmadığı ortaya konmuştur. Her ikisinin de
ikincil bakıma odaklanma ile ilgili olduğu, sağlığın teşviki ve geliştirilmesine yönelik tıbbi
veya hastalık önleme yaklaşımına dayanan hasta rolü ve bir sağlık modelini de içerdiği iddia
edilmektedir. Bu temelden yola çıkarak, yeni terim klinik sağlığın teşviki ve geliştirilmesi ile
hasta eğitimi arasında ayrım yapılmaktadır. Makalenin amacı, sağlığın teşviki ve
geliştirilmesinin toplum temelli ve uzman sağlık destekçilerinin koruması altında olduğunu
düşünen ikinci ve üçüncü basamak bakım alanlarındaki profesyonelleri çekmek ve aynı
zamanda tüm hasta eğitiminin kapsamını genişletmeye yardımcı olmaktır. Bunu yaparken,
sağlık eğitimi adı verilen birçok faaliyetin aslında hasta eğitimine daha yakın olduğu ortaya
çıkmaktadır.
2. BİR ŞEMSİYE TERİM OLARAK SAĞLIĞI GELİŞTİRME
Dines ve Cribb [10] sağlığın teşviki ve geliştirilmesini, “sağlık eğitimini ve sağlığa giden
diğer tüm yolları kapsayan” bir kavram olarak tanımlamaktadır. Bunu günlük dilde sağlığın
teşviki ve geliştirilmesi “sağlık eğitiminin artısı” olarak tanımlarlar. Bu durum, sağlık
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eğitiminin sağlığı geliştirmenin bir parçası olduğunu varsayar. Ancak bu iki kavram
arasındaki ilişki net değildir ve sağlığın teşviki ve geliştirilmesinin yahut sağlık eğitiminin
kendisinin ne olduğunu ortaya koymaz. Sağlığın teşviki ve geliştirilmesine yönelik bu
yaklaşım, daha az sayıdaki tüm kavramları da içeren kapsayıcı bir şemsiye terim olarak
yaygın biçimde kullanılan bir yaklaşımdır. Bu, sağlığın teşviki ve geliştirilmesinin kendi
başına tanımlanma zorunluluğundan ziyade, parçalarının toplamı ile tanımlandığı anlamına
gelir.
Sağlığı geliştirme faaliyetlerini gerçekleştirmek için gerekli becerilere indirgeme eğilimi
şarttır [11]. Burada roller veya ilişkiler hesaba katılmaz. Birinci basamakta mevcut vurgu,
odak noktası hastalık süreçlerinin erken tespiti ve tedavisi olan tarama programlarının
uygulanması üzerinedir [12]. Bu gerilim, endişeli kuyu yerine kronik hastalara odaklanmak
için hasta eğitimi çağrıları ile yansıtılmaktadır. Örneğin Eijk [6], sağlığın teşviki ve
geliştirilmesinin kronik hastalığı olan hastalara odaklanması için çağrıda bulunur. Le Touze
ve Calnan, pratisyen hekimlerin çabalarını risk faktörü belirleme ve taramaya odaklama
eğilimleri hakkında rapor verir [13]. Herbert [4], sağlığın teşviki ve geliştirilmesi
faaliyetlerinin Kuzey Amerika'da çalışan doktorların yalnızca küçük bir bölümünü
oluşturduğunu ve şu anda bunu artırmaya yönelik girişimlerin devam ettiğini ileri
sürmektedir. Collins'den Kanada’da çalışılmış 141 rapora göre, mevcut sağlık hizmetlerine
verilen önemin hastalık sürecinden sağlığın sosyal belirleyicilerinin rolüne kaydırılmasıyla
ilgili endişeler hakkındadır. Bu makale bu son temayı ele almakta ve sosyal belirleyicilerin
sadece makro düzeydeki bir operasyonla ilgili olmadığını, aynı zamanda sağlık eğitimi veya
hasta eğitimi gibi mikro düzeyde bir süreçle ilgili olması gerektiğini öne sürmektedir.
Hastalık varken, hastalıkla uğraşmaya dayalı yaklaşımlar değerli ve gerekli çabalar değildir ve
hastaların bu tür yaklaşımları hoş karşılanmamaktadır. Buradaki argüman, sağlığın teşviki ve
geliştirilmesi başlığındaki yerleri ve çeşitli unsurları neyin oluşturduğudur. Hastalığı ve daha
fazla acıyı önlemeye yönelik çabalar, sağlığın teşviki ve geliştirilmesi başlığında yer
almaktadır. Çünkü; hastalıkların önlenmesi ve hafifletilmesi sağlığa katkıda bulunmaktadır.
Herbert ve ark. [7], aile hekimlerinin birinci basamak sağlık hizmetleri aracılığıyla klinik
sağlığın teşviki ve geliştirilmesine ilişkin görüşlerini uygulama konusunda en çok umut veren
alan olduğunu öne sürüyorlar.
3. BİRİNCİ BASAMAK BAKIM ALANINDA SAĞLIK EĞİTİMİ
İlk bakışta, pek çok toplum ve birinci basamak faaliyeti, sağlığın teşviki ve geliştirilmesi
etiketi altına kolayca sığar. İyi insanları içerirler ve kurumsal bir ortamın dışında ortaya
çıkarlar. Böyle bir görüş, hasta rolü ve kullanılan operasyon modelinin etkisini
ihmal eder.
Toplum ortamlarındaki faaliyetlerin çoğu, hastalığı tespit etme ve tedavi etme kavramına
dayanır ve bu nedenle, hastane faaliyetlerinin topluluk ortamlarına bir uzantısıdır [15-16].
Taramanın hayatın her alanına girmesi, iyi insanları hastalara ya da burada tercih edilen protohasta terimine dönüştürme potansiyeline sahiptir. Bu, sosyolojideki hasta rolüyle ilgili
tartışmalara benzer, hasta rolünü üstlenmek için hasta olmanız gerekmez, hasta rolünde de
mutlaka bir hastalığınızın olması şart değildir. Profesyonellerin tutumları ve bakım bağlamı,
bireyleri hasta rolüne teşvik edebilir ve hatta zorlayabilir. Hasta rolü nesnel bir gerçeklik
değil, sosyal ve bağlamsal durumlar tarafından belirlenen sosyal bir roldür. Lupton [12], tıbbi
modelin tamamen invaziv olduğunu ve modelin yaşamın tüm alanlarına girmesinin, daha önce
tıbbın bakışı altında olmayan alan ve koşulların tıbbileştirilmesiyle sonuçlandığını savunur.
Dines [17], birinci basamaktaki hemşirelere sağlık eğitimi analizinde şunu önermektedir:
Sağlık eğitiminden söz etmenin, sağlığın belirleyicilerinin bireyin üzerinde bir miktar kontrole
sahip olduğu kısmına atıfta bulunmak olduğu kabul edilirse, hemşireler bireylerin sağlık
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durumları üzerinde tam kontrole sahip olduklarını varsaymıyor olabilirler. Bu durum, sağlık
eğitiminin herhangi bir radikal biçimini dışlıyor gibi görünmektedir. Bu yaklaşımın tehlikesi,
diğer profesyonellerle ortak hemşirelerin olmasıdır. Hastadan ziyade hemşirenin sosyal
konular üzerinde hiçbir kontrolü olmadığı için koşulları hemşirelik gündemlerine
indirgenmektedir [18]. Böylece hemşire, danışanın hangi alanlarda kontrol sahibi olduğuna
karar verir ve sadece bunlarla ilgilenir. Dines [17] yoksulluk örneğini verir ve hemşirelerin,
hemşirenin etkisi dışında olduğu için yoksullukla mücadele etmediğini öne sürer. Bunu
görmenin bir başka yolu da, hemşirelerin yoksullukla mücadele etmesi, bireylere veya ailelere
yoksulluk sınırları içinde başa çıkmayı öğretmesidir. Yine yoksulluk, yaşam tarzı ve davranış
sorunları olarak yeniden yorumlanabilir. Bu konuyu bireysel bir bakış açısıyla ele alır ve
insanların sağlıksızlıklarının nedenini anlamalarına yardımcı olmaz. Sağlık eğitimine radikal
bir yaklaşım her iki unsuru da birleştirir [19]. Bazı durumlar, bireylerin seçimlerinin sınırları
içinde baş etmeye teşvik etmek yerine neden seçimlerinin sınırları olduğunu anlamalarına
yardımcı olabilir. Waitzkin, bunun nedeninin sosyal faktörlerin profesyoneller tarafından
kontrol edilememesi ve karşılaşmadaki güç ilişkilerini tehdit etmesi olduğunu savunmaktadır.
Sosyal faktörler, tıbbi ve hastalık odaklı bir ideoloji olan karşılaşmanın hegemonyasında
yeniden yorumlanmaktadır. Waitzkin'e [18] göre, tıbbi karşılaşmalarda danışanlar veya
hastalar tarafından sunulan sosyal faktörler derinlemesine araştırılmamaktadır. Egemen
söylem içinde özümlenirler ve bu ışıkta yeniden sorgulanırlar. Yoksulluk ve sosyal sınıf
tarafından temsil edilen sağlığın tıbbi olmayan belirleyicileri, yaşam tarzı veya davranış gibi
faktörler olarak tıbbi ve sağlık hizmeti karşılaşmalarında yeniden ortaya konulmaktadır.
Stacey, risk göstergelerinin risk olarak kabul edildiğini ve analitik kategoriler yerine
etiketleme veya damgalama cihazları olarak kullanılabileceğini belirtmektedir [20]. Bu büyük
ölçüde sağlık hizmeti sunucularının sosyal ve kültürel konularda herhangi bir etkiye sahip
olamamasından kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla yoksulluk gibi yapısal sorunlar, değişime
açık olarak görülen yaşam tarzı veya davranış sorunları haline gelir.
Waitzkin [18] ve Lupton [12] doktorların ve diğer sağlık hizmeti sunucularının uzman olarak
görülmek için hastalardan sosyal mesafeyi koruma girişimlerinde benimsedikleri yapısalcı
konum nedeniyle bazı davranışlar geliştirdiklerini ortaya koymuştur. Profesyonelleri
becerilerle donatmak bu açığı daha da artırabilir ve hastaları dezavantajlı hale getirebilir.
Sağlık eğitimi ve hasta eğitiminin farklı olduğu fikri burada tartışılmaz. Tartışılan şey, toplum
ortamında sağlık eğitimi olarak adlandırılan faaliyetlerin çoğunun daha uygun bir şekilde
hasta eğitimi olarak adlandırılmasıdır. Bunun nedeni, hastalık kalıplarına ve bireysel
nedenselliğe odaklanmaları ve toplumsal değil, tıbbi ve bilimsel alanda açıklama aramalarıdır.
Hasta eğitiminin yetkili olduğu fikri bir klişedir ve hasta eğitiminde baskın yaklaşım olsa da,
tek değildir. Tüm toplum sağlığı eğitimi uygulamalarının kolaylaştırıcı olduğu ve danışanların
ihtiyaçlarına dayalı olduğu fikri de bir muammadır. Labonte'nin [21] belirttiği gibi, sağlık
hizmetlerinin doktor muayenehanelerine, hastanelere veya halk sağlığı birimlerine
dayandırılıp dayandırılmadığı konusundaki vurgu, vücudun mekanik fonksiyonlarındaki
sorunları düzelterek hastalıkları tedavi etmeye veya önlemeye devam etmeyi sağlamaktadır.
Sağlık eğitimi uygulamasının altında yatan kavramlar ve daha yakın zamanda sağlığın teşviki
ve geliştirilmesi, tıbbi sağlık kavramlarından daha geniş herhangi bir sosyo-çevresel yaklaşım
kadar etkilenmiştir. Sağlığın belirleyicilerine yönelik temel yaklaşım, hastalık veya sakatlığın
olmamasıyla ilgilenen tıbbi modele dayanmaktadır ve sağlığı belirleyen etken, hastalığa neden
olandır. Sağlık eğitiminde böyle bir yaklaşım, tıbbi modelin baskınlığı ve hastalığın sunumu
göz önüne alındığında, hastane ortamında muhtemelen şaşırtıcı değildir. Toplumda sağlığın
teşviki ve geliştirilmesi eğitiminin çoğunun benzer bir operasyon modeline dayandığı gerçeği
göz ardı edilmiştir. Bu durum, Dünya Sağlık Örgütü'nün sağlığın teşviki ve geliştirilmesinin,
bireylerin sağlığı etkileyen belirleyicileri kontrol etmelerini sağlamaya odaklanması gerektiği
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görüşüne karşıdır [3]. Tartışma, böyle bir yaklaşımın becerilerden çok tutum ve algılara
dayandığını doğrulamaktadır.
4. OTTAWA TÜZÜĞÜNÜN TANIMININ ETKİSİ
Sağlığın teşviki ve geliştirilmesinin Dünya Sağlık Örgütü [3] tarafından Ottawa
Bildirgesi'ndeki tanımı, "insanların üzerindeki kontrolü artırmak ve sağlıklarını iyileştirmek”,
sağlığı hala bireysel bir düzeyde konumlandırıyor gibi görünmektedir. Bireylerin sağlık
üzerinde olabilecek herhangi bir doğrudan etkisinden ziyade sağlıklı seçimler yapmalarına
yardımcı olmak için yapısal değişikliklerin gerekli olduğu görülmektedir. Yukarıdaki
çalışma tanımı ve modeliyle ilgili tehlike, operasyonelleştirme ilkelerini açıkça ortaya
koymaması nedeniyle yoruma tabi olmasıdır. Collins'in [14] sağlık hizmetlerinden sağlığın
teşviki ve geliştirilmesine geçişte işaret ettiği gibi, “sağlığın açık bir kavramsal modelinin
yokluğu’’ sorunun yalnızca bölümlerine odaklanma potansiyeline sahiptir. Hasta
eğitiminde odaklanılan kısım, klinik karşılaşma için sadece yem olarak kabul
edilen sosyal faktörlere odaklanmayan hastalık süreci olmuştur. Sağlığın teşviki ve
geliştirilmesi, ilgi odağı olarak bireye odaklanır. İngiltere'de bu eğilim, yoksunluk ve eşitsizlik
gibi konuları görmezden gelen bireysel yaşam tarzını ve davranışı vurgulayan ‘’Health of the
Nation’’ diğer bir ifadeyle ‘’Ulusun Sağlığı’’ tarafından pekiştirilmiştir [22-25]. Bireylere
odaklanmak başlı başına bir sorun değildir ama gerçek şu ki, çoğu sağlık profesyoneli
bireylerle çalışmaktadır ve çalışmaya devam edecektir. Sorun, bu sosyal faktörlerin ve
hastalık modelinin baskınlığının dışlanmasıyla bireyselleştiğinde ortaya çıkmaktadır. Lupton
[12], mikro politik düzeyde notlar, doktorlar ve hastaların bazı karşılaşmaların gerçekleştiği
sosyal ve ekonomik bağlamın görmezden gelindiğine izin verildiğini açıklamıştır. Ottawa
Sözleşmesi’nde yer alan, hastalığın ötesinde “bir bütün olarak bireyin tüm ihtiyaçlarına”
bakma ilkesi, hastayı hastalığa odaklanan eğitim, kendisini muhtemelen klinik sağlığın teşviki
ve geliştirilmesi tarafından sunulan daha geniş bir odak noktasına yönlendirir.
5. HASTA ROLLERİ VE BEKLENTİLERİ
Hastanın savunmasız durumu ve hastanın rolü, hasta eğitimini farklı kılan iki ayırt edici
özelliktir. Bir diğer ayırt edici özellik ise, faaliyetin yeridir. Bunlar, tek başına durumun
ayırt edici bir analizini yapmak için yetersizdir. Birçok belge birinci basamak bakımı sağlık
eğitimi ve sağlığın teşviki ve geliştirilmesi için uygun ortam olarak görmektedir [26-27].
Gerçekten de sağlık bakım kaynaklarının değişimi bu sürece yardımcı olacak gibi
görünmektedir.
5. I. Ayarlar ve Roller
Tones ve Tilford [l], hasta eğitiminin birinci, ikinci veya üçüncü basamak bakım ortamlarında
gerçekleşebileceğini, dolayısıyla ortamın kendisinin hasta eğitimi mi yoksa sağlık eğitimi mi
olduğunun bir göstergesi olmayabileceğini iddia etmektedir. Anahtar özellik, bireyin hasta mı
yoksa müşteri olarak mı görüldüğü olabilir ve bu, konsültasyon nedenine büyük ölçüde
bağlıdır. Çoğu konsültasyonun sağlığı geliştirme amacına yönelik olmadığı, ancak mevcut
hastalıkların tedavisi veya gelecekteki hastalıkların erken belirtilerinin saptanması ile ilgili
olduğu daha öncesinde de tartışılmıştır. Sağlık eğitimi uygulaması açısından, otoriter bir
yaklaşım biçimiyle sonuçlanmaktadır. Odak noktası, hastalık tespiti ve rahatsızlık olduğu için
daha uygun bir şekilde hasta eğitimi olarak adlandırılabilir. Hasta rolüyle ve oluştuğu
ortamdan bağımsız olarak profesyonelce yönetilmeyle karakterize edilir.
Sağlık eğitimi ile hasta eğitimi arasındaki diğer ayırt edici özelliğin, hastalar veya danışanlar
tarafından uygulanan kontrol farkı olduğu söylenmektedir. Sağlık eğitimi senaryosunda birey
tarafından daha fazla kontrol uygulandığına inanılmaktadır. Bu durum, hasta eğitiminin
hastaya gündemi müzakere etmesi için çok az fırsat sunar ve aslında gündem birçok yönden
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mevcut durum tarafından belirlenir ya da çerçevelenir. Elde edilen sonuç, hasta ve ailesinin
nasıl ilerlemek istediği konusunda müzakere yapmak istemediği anlamına gelmez [28]. Hasta
rolü güçsüzleştiricidir, bu kısmen kurumsal sorunlardan ve bazı durumlarda hastanın bunu
istemesinden kaynaklanmaktadır [29-30]. Parsons'ın [31] hasta rolüne ilişkin belirttiği gibi,
“daha genel olarak, yalnızca patolojik durumun etiyolojisinde değil, aynı zamanda
sürdürülmesinde de bir motivasyon unsuru olabilir”. Açıklamaya göre, tek bir yaklaşımla
ilgili olarak hasta eğitiminin tek görüşünün incelenmesi önem arz etmektedir.
5.2. İletişim Becerileri Olarak Hasta Eğitimi
Hastanelerde ve toplumda sağlığın teşviki ve geliştirilmesi arasındaki geniş ayrım yerine,
şimdi benzerlikler ve örtüşmeler görmeye başlanılmış durumdadır. Ayrıca Delaney'in sağlığı
geliştirme kliniklerinin bir sağlık eğitimi modeline dayandığını önermesinden ziyade,
uygulamanın çoğunun bir hasta eğitimi modeline dayandığını görmek daha uygun olabilir
[32]. Bunun nedeni, vurgunun hastalık sürecinin yönetimi için bilgi vermede profesyonelin ve
hastanın rolü üzerinde olmasıdır.
Gott ve O'Brien [11], hemşirelik ve sağlığın teşviki ve geliştirilmesinde becerilerin
kazanılması, gerçeklerin ve bilgilerin verilmesi konusunda aşırı vurguya dikkat çekmiştir.
Hastanelerde hasta eğitimi üzerine yapılan çalışmaların çoğu, iletişim ve becerilerin
kazandırılması konusuna odaklanmaktadır. Bunun tipik bir örneği, hasta eğitimini şu şekilde
tanımlayan Luker ve Caress [33] tarafından sunulan tanımlardır.
‘’Hemşire tarafından hastalarda kanıtlanabilir davranışsal veya tutumsal değişiklikler
meydana getirmek amacıyla beceri veya bilgilerin verilmesidir.’’
Bu tanımın sorunu, özgüllüğüyle hastayı oluşturan şeyi sınırlamasıdır. Aynı zamanda
hemşirenin ihtiyaçlarına ve profesyonel gündeme odaklandığı için eleştirilme ve böylece
hasta eğitiminin otoriter olduğu klişesine katkıda bulunma riski taşır. Bu, 1970'lerin sonunda
ve 1980'lerin başında sağlık eğitiminin ayrı bir disiplin olarak çöküşüne ve onun yerine baskın
paradigma olarak sağlığın teşviki ve geliştirilmesine yol açan sağlık eğitimine yönelik
eleştirilere benzer [9]. Gott ve O'Brien [l1]'in not ettiği gibi;
“İnsanları daha etkili iletişimciler yapmak tehlikeli ve belki de dürüst olmayan bir iştir.
Müşterilerle çalışırken bireylere katılım ve ortaklık teşvik edilmelidir. ”
Beattie [34], danışmanlıkla ilgili olarak benzer bir argümanı öne sürerken, danışmanlığın
sağlık üzerindeki sosyal etkileri göz ardı ettiği takdirde hala mağdurun suçlanabileceğini
belirtmektedir.
‘’Müşteriye aktif bir rol vermek için ikna yöntemlerinden daha uygun olan vurgu, yalnızca
bireylerin koşullarını değiştirmek yerine onları başa çıkmaya yardımcı olmaya yöneltmektir
Bu nedenle daha iyi huylu bir versiyonu olsa bile “kurbanı suçlama” duygusundan
kaçınılmaz.‘’
Orta sınıf çözümler ve sorunlara bakış açıları sunan danışmanlık suçlamaları yaygındır.
Beattie'nin belirttiği gibi danışmanlık, insanların yalnızca kendileri tarafından dayatılan
sınırlar içinde koşulların değiştirilmesine yardımcı olmak adına çok az şey yapar.
5.3. Bir Süreç Olarak Hasta Eğitimi
Hasta eğitiminin yalnızca bilgi veya becerilerin verilmesiyle ilgili olduğu fikri sınırlayıcıdır.
Ayrıca, hasta eğitiminin yalnızca bir tipolojisi veya biçimi olduğunu öne sürülmektedir. Bu,
birkaç tip olduğunu öne süren diğerlerinin aksinedir [35-36]. Caraher, Tones Tilford ve Roter
[36] tarafından tasarlanan tipolojiyi kullanılmaktadır. Bu tipolojide, hasta eğitimine yönelik
üç yaklaşım sunulur veya önerilir. Bu tipolojiler; yetkili rehberlik, aktif katılım ve bağımsız
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karar vermedir. Caraher [35], bu üç tipolojinin birbiriyle ilişkili olarak nasıl var olduğunu
açıklar. Bir hasta/hemşire karşılaşmasında, üç tipoloji birlikte var olabilir ve sağlığı geliştirici
bir karşılaşmaya katkıda bulunarak birbirlerini geliştirebilir. Labonte [21], bu güçlendirme
sürecini dönüştürücü olarak tanımlar ve profesyonellerin iktidarı devretmek istemeleri
gerektiğini ve bunun sadece tüketici sağlık hizmeti modellerinin sürdüreceği gibi hastanın
elinde olmadığını savunur. Unutulmaması gereken ana nokta, hasta eğitiminin tek bir faaliyet
veya yaklaşım olarak değil, tek başına veya kombinasyon halinde bir dizi farklı yaklaşım
olarak algılanabileceğidir. Sorunlardan biri, hasta eğitiminin birinci basamak ve toplum
uygulamalarının baskın paradigması ve bu uygulama alanı içinde sağlık eğitiminin nasıl
kavrandığı perspektifinden yargılanması gibi görünmesidir.
Roller konusu, bireyler olarak önemlidir. Bu aşama, aynı zamanda hasta rolünü de işgal eder.
Parsons'ın [37] tanımladığı gibi hasta rolü, bireyleri yetkilerinden yoksun bırakır ama aynı
zamanda onlara belirli sorumluluklardan hak ve özgürlük verir. Birçok hasta bu rolü
memnuniyetle karşılar ve hemşirelere ve diğer profesyonellere bakması için bu rolü üstlenir.
Topluluk hemşireleri diğer yandan kurumsal olarak bağlı olmayan ve sağlık sürekliliğinde
farklı bir aşamada olanlarla ilgilenir. Bunun aynı zamanda birey ve hemşire arasındaki güç
ilişkileri üzerinde de etkisi vardır. Hasta karşılaşmasında pasif-aktif bir rolden müşteri
karşılaşmasında karşılıklı bağımlılığa geçiş yapılır [38]. Gerekli olan, karşılıklı bağımlılık
ilişkisinin hasta eğitimine dâhil edilmesidir.
Delaney [32], “sağlığın teşviki, faaliyetlerin bir kombinasyonu olarak görülür. Ancak
herhangi birinin (özellikle sağlık eğitimi) uygulamasının etiketi reddedilir” görüşünü
savunmaktadır. Benzer şekilde, sağlık eğitimi veya sağlığın teşviki ile ilgili birçok model,
hasta eğitimini kendi görevlerinden dışlamak için yola çıkmış gibi görünmektedir.
Ele alınması gereken önemli bir konu, hastaların her zaman hemşireye ve kuruma bağımlı
kalmamasıdır. Hasta rolünün kişileştirdiği hasta rolünün haklarından biri, hastalığın
sorumluluğunu kabul etmek zorunda kalmamaktır. Bu, hastanın iyileşmesi için sorumluluğu
kabul etmediği ve bunun yerine sorumluluğu hemşireye yüklemeyi seçtiği iyileşme aşamasına
taşınırsa kriz ortaya çıkar. Bu nedenle hasta eğitimi, gücün hastaya geri verildiği dönemi
gerektiren bir süreçtir. Atfedilen güçlendirme süreci büyük ölçüde hemşire tarafından kontrol
edilir. Güçlendirme bir sonuç olduğu kadar da bir süreçtir [21]. Ancak, gerçekleşen bir şey
değil, kolaylaştırılan bir süreçtir.
6. ROL BENİMSEME
İnsanların hastanelere teknik yardım ve tavsiye almak için hassas bir durumda gelmesi,
hastanın rolünü hem hemşire hem de hasta için ifade ettiği gibi tanımayı önemli kılmaktadır.
Klasik hasta rolü, hastaların bir çizgiyi benimsemesine izin verir, ancak sağlık hizmeti
sağlayıcısının uzman rolünü benimsemesini de ön plana çıkarır. Bu nedenle, bu aşamada hasta
eğitiminin biçimi “mediko merkezli” veya uzman girdisine dayalı olabilir [1-39]. Hasta
eğitiminin sağlık ve hastalıkla ilgili düşünce ve inancın egemen paradigması olması, çıkış
noktası olarak kullanmayı uygun kılmaktadır. Özgür seçim konusu, insanların sosyal ve
ekonomik koşulları tarafından sınırlandırılmaktadır [18-23]. İnsanların sosyal durumları ne
olursa olsun hasta olduklarında özgür seçim kısıtlanır, ancak hastalığın varlığıyla ortaya çıkan
durum daha da ağırlaşabilir. Hemşirelerin ihtiyaç duyduğu bilgi ve beceriler ile hastaların öz
bakım için ihtiyaç duyduğu bilgi ve beceriler aynı değildir. Bu nedenle, güçlendirme sürecinin
bir parçası, hangi bilgi ve becerilere ihtiyaç duyduklarını belirlemek için hastayla birlikte
çalışmaktır. Bu, hasta eğitiminden klinik sağlığın geliştirilmesine geçişi işaret edebilir ve
sağlık hizmeti sağlayıcısı ile hasta arasındaki ilişki üzerinde etkileri vardır.
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7. İLİŞKİLER
Sağlık hizmeti; öncelikle ilişkilerle ve sağlığın teşviki ve geliştirilmesinden sağlık
eğitiminden hasta eğitimine kadar, ilişkide uzaktan yakınlığa doğru bir değişiklik anlamına
gelir. Daha önce belirtildiği gibi, ilişkinin karşılıklı bağımlılık unsurlarını içermesi gerekir.
Nedeni ise, hasta rolünün genellikle bazı fiziksel bakım unsurlarını içermesi, bunun hasta
rolüne karşılık gelen bir bakıcının rolünün bir parçası olması ve kendi görev ve
yükümlülüklerinin de yerine getirilmesinin gerekliliğidir.
Sağlık eğitimi bireyler hasta olmadığında verilen eğitimdir ve mutlaka bireylerle biz olurken
hasta olmanın sosyal rolünü de işgal edebilirler. Odak noktası, hastalıkların tedavisinden
ziyade sağlığın teşviki üzerinedir ve ilişki, sağlığın teşviki ve geliştirilmesi senaryosundan
daha samimidir, ancak biçimsel olarak hasta eğitimi senaryosunda olduğu gibi değildir.
Birinci basamakta gerçekleştirilen birçok faaliyet, bireyleri hastaya dönüştürmektedir. Yüksek
tansiyon taraması, risk altındaki bireyleri tespit etmeyi amaçlar, yüksek tansiyon tespit
edildiğinde ilgili bireyler hasta olurlar. Dolayısıyla sağlık eğitimi, bireyleri güçsüzleştirerek
ve onları hastaya dönüştürerek iyatrojenik olma potansiyeline sahiptir [40]. Sağlık hizmeti
sunucusu ile bakım alan birey arasındaki ilişkide de bir değişiklik vardır. Hasta/hemşire rolü,
kesinlikle profesyonel bir doğa, değişen sınırlar, roller ve güç ilişkileri ile yakınlık unsurlarını
tanıtır.
Sağlık eğitimi uygulamalarının önemli bir kısmı, bu risk faktörlerinin erken aşamada
keşfedilmesi ve mümkün olanın olasılıklara dönüştürülmesi ilkesine dayanmaktadır. Özellikle
bu temel ilke “vücudun mekanik fonksiyonlarındaki sorunları” tespit etmeye dayandığında
geçerlidir [21]. Sınıf gibi sosyal göstergelerin kullanımı, hastayı karşılaşma dışındaki dünyaya
hazırlamaktan ziyade sağlık eğitimi girdisinin profesyonel yapıya yardımcı olması adına
kullanılmaktadır.
8. KLİNİK SAĞLIĞIN TEŞVİKİ
Bütün göstergeler, hem sağlık eğitiminin hem de hasta eğitiminin bir arabuluculuğa
dayandığını göstermektedir. Arabuluculuk, hasta rolünü üstlenen bakım alıcısına ve uzman
olarak algılanan sağlık hizmeti sunucusuna bağlıdır. Hasta eğitiminde doktor veya hemşirenin
mesleki bilgisi, hastalık ve hastalık konusundaki uzmanlıklara da hâkimdir. Bu, sosyal
dünyada hastalıkları yönetmek için gereken uzmanlıktan farklıdır. Sosyal dünyada uyum
sadece tıbbi bir bilgi meselesi değildir, sosyal ve diğer tıbbi olmayan faktörlerden etkilenir.
Klinik sağlığı geliştirme tıbbi modun kısıtlamalarından kurtulma girişimidir ve bireyleri
güçlendirmeye odaklanır. Herbert, Veesen ve Gseer’e göre [7] klinik sağlığın teşviki,
insanların kendi sağlıklarının tıbbi olmayan belirleyicileri üzerinde daha fazla kontrol sahibi
olmalarını sağlar, mümkün kılar ve güçlendirir. Hellestrom [2], insanların kendi sağlıklarını
oluşturmalarına yardım etmekten bahsetmektedir. Bunun meydana gelmesi için hastalık
meydana geldiği bağlamda tesis edilmelidir. Oluşan bu durum sayesinde yetkili rehberlik
yerine aktif katılım ve bağımsız karar vermeye dayalı hasta eğitimi yaklaşımlarının
kullanılmasına denk gelinebilir.
Hasta eğitiminde bağlam sorunları, hastalık moduna boyun eğmiştir ve karşılaşmanın
sınırlamaları konusunda uzmanı bilgilendirme sürecinin bir parçası olarak kullanılmıştır.
Tıbbi olmayan sorunların çoğu, karşılaşmada ele alınması gereken tıbbi bileşenlere
dönüştürülür. Tıbbi olmayan belirleyicilerin daha geniş bağlamında olması gereken tersinden
ziyade karşılaşmanın yeridir. Bu sebeple odak noktası, hastalığı kontrol etmek için
hayatlarının çeşitli yönlerini kullanmak yerine, insanların hastalıklarıyla nasıl başa
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çıkmalarına yardımcı olunabileceği ve yaşamlarıyla nasıl etkileşime girdiği konusu haline
gelir.
Örneğin Close [41], hasta eğitiminin insanlara seçim yapabilmeleri için bilgi vermekle ilgili
olduğunu söylemektedir. Klinik sağlığın teşviki, karşılaşmanın ve uzman/hasta rollerinin
ötesine geçerek hastayla çalışma kaygısını içerir. Bir ortaklık modu anlamına gelir. İnsanlar
bu faktörleri etkilemek ve kontrol etmek için olası eylemlerle karşılaşırlar. Ancak karşılıklı
bağımlılık, hastalığın dışında odaklanmalarına yardım etmede sağlıklarını etkileyen tıbbi
olmayan faktörlerin belirlenmesine ve durumların tanımlanmasına yardımcı olur. Hastaların
sosyal sınıfı gibi göstergelerin sağlık hizmeti sunucusunun eğitim girdilerini yönlendirmek
için kullanıldığı şu anda, hastaların sağlık sorunlarının sosyal yapısal köklerinin tam olarak
bilinmesi şarttır. Çünkü; insanların sahip oldukları seçenekleri doktor veya hemşireyi
bilgilendirmek için kullanması gerekmektedir [12].
9. SONUÇ
Sağlık eğitimi ile hasta eğitimi arasında ayrım yapmak için diğer çalışmalarda kullanılan
varsayımların çoğu araştırılmış ve analizde eksik oldukları kanıtlanmıştır. İlgili beceriler
önemli ölçüde farklı değildir. Sağlık eğitiminin iyi bireylerle çalışma iddiası, sağlık eğitimi
karşılaşmasında hasta rolünün benimsenmesi eğilimini görmezden gelir.
Hem sağlık eğitimi hem de hasta eğitimi, benimsenen hasta ve uzmanın rollerine dayanır.
Hizmet sunumundaki değişiklikler, toplumda ve birinci basamakta sağlığın teşviki ve
geliştirilmesi veya sağlık eğitimi etiketi altında hasta eğitimi ile değiştirilmemesi için çeşitli
yaklaşımlar arasında ayrım yapmayı önemli kılmaktadır. Ayrıca, hasta eğitiminin ne olduğu
ve ne elde ettiği ile tanınması, sağlık eğitiminin daha düşük bir formu olmaya mahkûm
edilmemesi de önemlidir.
Hasta eğitiminin bir uygulama modelinde, sadece hastaları bilgilendirmek şeklinde dar
terimlerle tanımlanmasına gerek yoktur. Bilgi veya koşula özgü olmakla birlikte bakım
kavramının ilişki ve ortaklık düzenlemeleri daha geniş alanda görülebilir. Ayrıca, bireylerin
sağlıklarını ve hastalıklarını etkileyen tutumlar çevrelerini tanımlamalarına yardımcı
olmaktadır. Bu durum, hastalığı ve rahatsızlığı bireyin yaşamının daha geniş sınırları içine
yerleştirir.
Hasta eğitimi, öne sürülen bir uygulama modelinde güvenilmeyen bir süreç olabilir. Klinik
sağlığın teşviki ve geliştirilmesi, yeni bir eğitim yönteminin tanıtılması değil, bu sürecin
genişletilmesidir. Sağlık hizmeti sunucusunun karşılaşmaya yönelik tutum ve yaklaşımı ile
ilgilidir. Kabul edilen rollere ve ilişkilere yeni bir yaklaşım getirir.
Hasta eğitimi, genel sağlığı geliştirme sürecinin bir parçası olarak uygulama bağlamında bir
role sahiptir, ancak sağlığı etkilemek ise konu, klinik sağlığın teşviki ileriye giden yoldur.
Klinik sağlığın teşviki ve geliştirilmesi uygulaması, Herbert, Visser ve Green'in [7] iddia
ettiği gibi sadece toplum ortamındakiler için değil, tüm personel için bir seçenektir ve birinci
basamak personelinin kurumsal temelli personele göre bazı avantajları olabilir. Feminist
ideolojiden ödünç alınan klinik sağlığın teşviki, hastalığın ötesinde yaşamın kendisine
odaklanarak, bireyin hayat döngüsünü politik hale getirir.
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KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE İŞ PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİ:
KUŞADASI’NDAKİ BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİ ÖRNEĞİ1

Öğr. Gör. Dr. Suat ARPACI
Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Elazığ
Orcid id: 0000-0003-2683-6060
ÖZET
Çalışanların kişilik özellikleri ve iş performansları arasındaki ilişkinin incelenmesi bu
çalışmanın temel amacıdır. Bireylerin kişilik özelliklerinin ve iş performanslarının
değerlendirilmesi emek yoğun yapıya sahip olan turizm işletmeleri için son derece önemlidir.
Çalışanların kişilik özellikleri ve iş performansları arasındaki ilişkiyi belirlemek için daha önce
geliştirilen anketlerden faydalanılmıştır. Veriler anket yöntemi ile elde edilmiştir. Bu
çalışmanın evreni önemli turizm destinasyonlarından bir olan Kuşadası’ndaki beş yıldızlı
konaklama işletmeleri olarak belirlenmiştir. Çalışmada örneklem sayısı belirlenmemiş evren
içerisinde yer alan tüm konaklama işletmelerine ulaşılmaya çalışılmıştır. Çalışma için
konaklama işletmelerine dağıtılan anketlerden geri dönüş sayısı 300’dür. Geri gelen
anketlerden eksik ve hatalı kodlamalar nedeniyle araştırmaya 225 anket dahil edilmiştir.
Verilerin analizi için SPSS 17.0 paket programından faydalanılmıştır. Ölçeklerin güvenirliliğini
belirlemek için cronbach alpha değerleri tespit edilmiştir. Beş faktör kişilik ölçeği ve iş
performansı ölçeği arasındaki ilişkiyi belirlemek için ise Correlate-Bivariate Spearman’s
analizi kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda; kişilik özelliklerinden dışadönüklülük ve
sorumluluk ve iş performansı arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığı sonucuna ulaşılırken
kişilik özelliklerinden duygusal denge, geçimlilik ve açıklık ve iş performansı arasında ise
anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
ANAHTAR SÖZCÜKLER: Beş Faktör Kişilik Özellik, Kişilik, İş Performansı

THE RELATIONSHIP BETWEEN PERSONAL CHARACTERISTICS AND WORK
PERFORMANCE: THE EXAMPLE OF FIVE STAR HOTEL IN KUŞADASI
ABSTRACT
The main purpose of this study is to examine the relationship between the personality traits of
the employees and their work performance. Evaluation of personality traits and work
performances of individuals is extremely important for tourism businesses that have a laborintensive structure. Previously developed questionnaires were used to determine the
relationship between the personality traits of the employees and their job performances. The
data were obtained by the survey method. The universe of this study was determined as fivestar accommodation establishments in Kuşadası, one of the important tourism destinations. In
the study, the number of samples was not determined and it was tried to reach all the
accommodation businesses in the universe. The number of responses from the questionnaires
1
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distributed to the accommodation businesses for the study is 300. 225 questionnaires were
included in the study due to missing and incorrect coding from the returned questionnaires.
SPSS 17.0 package program was used for data analysis. Cronbach alpha values were
determined to determine the reliability of the scales. Correlate-Bivariate Spearman's analysis
was used to determine the relationship between the five-factor personality scale and the work
performance scale. As a result of the analyzes made; While it was concluded that there was no
significant relationship between the five factor personality traits 'extraversion' and
'responsibility' and work performance, there was a significant difference between the five factor
personality traits 'emotional balance', 'agreeableness' and 'openness' and work performance. It
was concluded that there is a relationship.
KEY WORDS: Job performance, Personality, Five Factor Personality
GİRİŞ
İnsan davranışı olan kişilik, her alanda olduğu gibi iş hayatında da bireylerin davranışlarını
belirleyen önemli bir kavramdır. Bireylerin kişilik özelikleri iş yaşamını etkilediği gibi iş
yaşamı da bireyin kişilik özelliklerine etkilemektedir. İş yaşamının önemli bir belirleyicisi
kişilik özellikleridir. Kişilik özellikleri aynı zamanda bireylerin iş performansını de belirleyen
önemli etmenlerden biridir. Bireyler daha çok kendi kişilik özelliklerine uygun işlerde çalışarak
daha fazla iş performansı göstermektedirler. Çalışanların kişilik özelliklerinin farklı olması
işletmedeki olayları farklılık algılamalarına ve olaylara farklı bir şekilde tepki vermelerine
neden olmaktadır. Örnek olarak bazı çalışanlar kişilik özelliği bakımında sakın ve
anlayışlıyken, bazıları ise sinirli ve inatçı olabilirler.
İş performansı, çalışanların görev ve sorumluluklarını yerine getirme ve tamamlamasıdır. Bir
işi, sorumluluğu, görevi gerçekleştirme ve bitirme, işleme ve çalışma şeklinde de iş
performansını tanımlanmaktadır. İş performansı, bir işin ne kadarının yerine getirildiğinin nitel
ve nicel olarak belirtilmesidir. Aynı zamanda işi yerine getiren kişinin belirlenen amaç ve hedef
ne kadar ulaştığının açıklanmasıdır. Bir iş performansının tanımı, işin miktarına, özelliklerine,
zamanına ve maliyetine göre değişiklik göstermektedir (Smith ve Goddard, 2002).
İş performansı, çalışanlar, işletmeler ve yöneticiler için dikkat edilmesi gereken önemli bir
konudur. İşletmeler pazarda var olabilmek ve diğer rakipleriyle rekabet edebilmek ve en
önemlisi belirledikleri amaç ve hedef ulaşabilmek için çalışanlarının yüksek derecede iş
performansı göstermeleri gerekmektedir (Sonnentag ve Freese, 2002). Bireylerarası ilişkilerin
incelenmesinin ve düzenlenmesinin çok önemli bir konu olduğunu belirten günümüz davranış
bilimcilerine göre, yöneticilerin çalışanlarının kişi özelliklerini anlamalı ve bu özelliklerin
geliştirilmesi ve değiştirilmesi için çapa göstermeleri gerekmektedir (Güney, 2000).
İşletmeler verimliliklerini artırmak için iş uygun kişileri seçmelidirler. Hem çalışanların
motivasyonunu, performansını ve doyumu hem de işletme verimliliğini sürekliliği için
çalışanların kişilik özellikleri ile yapılan işin özelliklerinin uyumlu olması gerekmektedir. Fakat
bunu gerçekleştirmek güçtür. Çünkü birçok insanın kişilik özellikleri ve iş ile ilgili davranışları
farklılık göstermektedir.
İşletmeler var oldukları pazarda ve artan rekabet ortamında rekabet edebilmeleri, başarılı
olabilmeleri çalışanlarının gösterecekleri iş performansına bağlı olmaktadır. Bu nedenle
işletmeler için iş performansı son derece önemli bir konudur. İşletmeler kişilik özellikleri ve iş
performansı arasındaki ilişkinin sonuçlarını doğru bir şekilde incelemeli ve
değerlendirmelidirler. Bu bağlamda çalışmanın amacı, çalışanların kişilik özellikleri ve iş
performansı arasındaki ilişkini anlamlı olup olmadığı belirlemektir.

www.artuklukongresi.org

848

Mardin, TURKEY

7th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Birey sahip olduğu bütün özellikleri kişilik ile ilgilidir. Bireyleri birbirinden ayıran bireyin iç
ve dış dünyasını yansıtan, yapılaşmış ve tutarlı ilişkiler bütününe kişilik adı verilmektedir
(Erkuş ve Tabak, 2009; Zel, 2001). Kişilik, rollerin, güdülerin, duyguların, tutumların ve
öğrenmelerin bir bileşimi olarak karşımıza çıkmaktadır (Rızaoğlu, 2003).
Funder (1997) kişiliği genel olarak duygu ve davranış ile ilgili karakteristik bir özellik olarak
tanımlarken, Mount vd., (2005) ise bireylerin davranışsal, bilişsel ve duygusal tarzlarının
toplamı olarak tanımlamaktadır (Roach, 2006). Kişilik James ve Mazerolle (2002)’in
yaklaşımına göre şöyle tanımlanmaktadır. Bireylerin davranışsal ve duygusal tepkilerini
çevreye göre şekillendiren, zihinsel yapılanmalar ve süreçlerdir (Jia, 2008).
Kişilik özellikleri ile ilgili olarak ilk çalışma 1936 yılında Allport ve Oldbert’ın yapmış
oldukları ve kişiliği 18000 kelimeyle tanımladıkları çalışmadır. Bu kelime havuzundan anlam
olarak belirsiz ve aynı olan kelimeler çıkarılarak 4.500 kelimeye ulaşılmıştır (İbrahimoğlu,
2008). Raymond Cattel (1946) bu listeye faktör analizi yaparak kişiliği 16 boyuta indirmiştir.
Warren Norman (1963) beş faktör kişilik özelliklerin günümüzde kullanılan halen getirmiştir.
Warren Norman (1963) yapmış olduğu çalışmada beş faktörü 20 boyuta ayırmış daha sonra
yapmış olduğu faktör analizi ile beş faktör ulaşmıştır. Bu faktörler dışadönüklük, geçimlilik,
sorumluluk, duygusal dengelilik, açıklıktır. Kişilik özelliklerini açıklamak için araştırmacılara
temel olarak bu beş faktörü model olarak kullanılmıştır (Deniz ve Erciş, 2008). Kişiliği oluştur
bu beş faktör kısaca açıklanacak olursa, bu faktörlerden ilki dışadönüklüktür. Dışadönük olan
kişiler konuşmayı seven, aktif, kararlı, enerjik, heyecan arayan, sosyal ilişkileri iyi olan ve iyi
düşünen bireylerdir. Dışadönük kişilik özelliğine sahip kişiler aynı zamanda insanlarla içe içe
olmayı ve kalabalık ortamları severler (McCrae, vd., 2000; Loveland, 2004). İkinci faktör olan
duygusal dengelilik özelliğine sahip kişiler güçlü, rahat, güvenli, sakin ve dengelidirler
(Martinez, Thomas, 2005; Cook, 2005). Üçüncü faktör sorumluluktur. Sorumluluk sahip
kişilerin en önemli özelliği dikkatli, sistemli ve disiplinli olmalarıdır (Perry, 2003). Dördüncü
faktör olan geçimlilik özelliğine sahip kişiler ise başkalarına yardım eden, güvenilir, saygılı ve
dürüst kişileridir (Martinez, Thomas, 2005; Friday, 2004). Son faktör olan açıklık kişilik
özelliğine sahip kişiler yaratıcı, meraklı, yeniliklere açık, güçlü bir hayal gücüne sahip, duyarlı
ve problem çıkarmayan kişilerdir (Turner, 2003). Beş faktör kişilik özelliklerine ait
tanımlamalar Tablo 1’de sunulmuştur.
Tablo 1. Beş faktör kişilik özellikleri
Dışadönüklük

Konuşmayı seven, aktif, kararlı, enerjik, heyecan arayan,
sosyal ilişkileri iyi olan ve iyi düşünen

Duygusal
dengelilik

Güçlü, rahat, güvenli, sakin, dengeli ve hayatından memnun
olan

Sorumluluk

Dikkatli, sistemli, disiplinli ve amaç ve hedefleri olan

Geçimlilik

İş birliği yapan, başkalarına yardım eden, güvenilir, saygılı ve
dürüst

Açıklılık

Yaratıcı, meraklı, yeniliklere açık, güçlü bir hayal gücüne sahip,
duyarlı

Kaynak: Tekin, Ö.A. (2012
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Türk Dil Kurumu tarafından herhangi bir olayı ya da durum başarma isteği ve gücü olarak
tanımlana performans, Seyyar ve Öz (2007) ise bir görevi yerine getiren bireyin başardığı bir
şey olarak performansı tanımlamaktadır. Bireyin sahip olduğu beceri, bilgi ve yeteneklerini ne
şekilde ve ne kadarını kullanması gerektiğini kapsayan kavram performanstır. Performans
başka bir tanımda bir işi belli bir zaman diliminde başarıyla yerine getirmek için bireyin
yeteneklerini kullanabilme derecesidir (Yıldız vd., 2008).
Literatür incelendiğinde iş performansı ile ilgili birçok tanıma ulaşılabilir. Griffin, Neal ve
Parker (2007) bireylerin iş hayatındaki görev ve sorumluluklarını yerine getirme olarak iş
performansını tanımlarken, Blanchard (1993)’a göre iş performansı, bir işletmenin hedeflerini
gerçekleştirme derecesi olarak tanımlamaktadır. Smith ve Goddard (2002) bir işin niteliği,
zamanı, miktarı ve maliyeti göz önüne alınarak çalışanlar tarafından başarılı bir şekilde yerine
getirilmesi olarak iş performansını tanımlamaktadırlar. Bu tanımlara göre iş performansı hem
işletmeyi hem de bireyi ilgilendiren bir konudur.
İşletmeler var olabilmek ve rekabetin yoğun olduğu pazarlarda ayakta rekabet edebilmek için
çalışanlarının iş performansına önem vermeleri gerekmektedir. İnsan kaynakları departmanı
çalışanlarının iş performanslarını yükseltecek planlar ve stratejiler geliştirmelidirler (Akgün,
2009). Turizm sektörün emek yoğun oluşu verilen hizmet kalitesini etkilemektedir. Hizmet
sektöründe var olan işletmelerin performans algısı çalışanların performanslarının müşteriye
yansıması olarak kabul edilmektedir. Turizm işletmelerinde çalışanların, görevlerin başarılı bir
şekilde yerine getirmeleri beceri ve sorumluluk bağlı olmaktadır. Turizm gibi hizmet
sektöründe çalışanların iş görev ve sorumluluklarını başarılı bir şekilde yerine getirmeleri için
iş performanslarını yüksek olması gerekmektedir (Kahya, 2007). İş performansı seviyesin
yüksek olması kişisel ve bilişsel kaynakların kolay bir şekilde kullanılmasına ve korunması
bağlıdır. (McCarthy vd., 2016).
Yöntem
Bu çalışmanın temel amacı, Kuşadası’ndaki beş yıldızlı otel işletmelerinde çalışanların kişilik
özellikleri ve iş performansları arasındaki ilişkinin belirlenmesidir. Bu bağlamda literatürde
yer alan benzer çalışmalar incelendiğinde kişilik özellikleri ve iş performansı arasındaki ilişkiyi
konu alan birçok çalışmaya ulaşmak mümkündür. Bu çalışmalara bakıldığında kişilik
özellikleri ve iş performansı arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu sonucuna ulaşan çalışmalara
(Barrick ve Mount, 1991; Salgado, 1997; Oakes vd., 2001; Judge vd., 2002; Witt vd., 2002;
Thoresen vd., 2004; Yelboğa, 2006; Burçin vd., 2012) rastlanılmaktadır. Kişilik özellikleri ve
iş performansı arasındaki ilişkiyi inceleye Rothmann ve Coetzer (2003) geçimlilik, açıklık ve
duygusal dengelilik boyutları ve iş performansı arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu sonucuna
ulaşılmıştır. Barrick ve diğerleri (2003) yapmış oldukları çalışmada, duygusal dengelilik ve iş
performansı arasında anlamlı bir ilişkinin var olduğu sonucuna ulaşırken, Ackerman ve
Heggestad (1997) ise yaptıkları çalışmada açıklık boyutu ve iş performansı arasında anlamlı ve
pozitif yönlü bir ilişkinin olduğu sonucuna ulaşmıştır. Bu bağlamda literatür destekli bilgilerle
araştırmada kullanılan değişkenler dikkate alınarak araştırmaya yönelik hipotezler şu
şekildedir.
H1: Kişilik özellikleri ve iş performansı arasında anlamlı bir fark var mıdır?
H2: Kişilik özeliklerinden dışadönüklük ve iş performansı arasında anlamlı bir fark var mıdır?
H3: Kişilik özeliklerinden duygusal dengelilik ve iş performansı arasında anlamlı bir fark var
mıdır?
H4: Kişilik özeliklerinden sorumluluk ve iş performansı arasında anlamlı bir fark var mıdır
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H5: Kişilik özeliklerinden geçimlilik ve iş performansı arasında anlamlı bir fark var mıdır?
H6: Kişilik özeliklerinden açıklık ve iş performansı arasında anlamlı bir fark var mıdır?
Bu çalışmanın evreni önemli turizm destinasyonlarından bir olan Kuşadası’ndaki beş yıldızlı
konaklama işletmeleri olarak belirlenmiştir. Çalışmada örneklem sayısı belirlenmemiş evren
içerisinde yer alan tüm konaklama işletmelerine ulaşılmaya çalışılmıştır. Çalışma için
konaklama işletmelerine dağıtılan anketlerden geri dönüş sayısı 300’dür. Geri gelen
anketlerden eksik ve hatalı kodlamalar nedeniyle araştırmaya 225 anket dahil edilmiştir.
Konaklama işletmelerindeki çalışan sayısı mevsimsel olarak değişti için tam olarak doğru bir
şekilde tahmil edilememektedir. Basit örnekleme yöntemiyle seçilen örneklemin evreni temsil
ettiği düşünülmektedir.
Bu çalışmada veriler anket yöntemi ile elde edilmiştir. Çalışmada elde edilen veriler istatistik
program aracılığı ile analiz edilmiştir. Veri toplama yöntemi olarak anket formu kullanılmıştır.
John ve Srivastava (1999)’nın geliştirdiği ve Tomrukçu (2008) Türkçeye çevrilen 42 ifadeli beş
faktör kişilik ölçeği, Borman ve Motowidlo (1997)’nun geliştirdi ve Ertan (2008) tarafından
Türkçeye çevrilen tek faktörlü ve 24 ifadeli iş performansı ölçeği kullanılmıştır. Ölçekler 5’li
Likert bir yapıda sorulmuş, 1-Kesinlikle Katılmıyorum ve 5-Kesinlikle Katılıyorum
şeklindedir.
Bulgular
Çalışmaya katılanların demografik yapıları Tabla 3’te gösterilmektedir. Tablo 3’e göre
çalışmaya katılanların, %57,3’ü erkek, %42,7’si ise kadınlardan oluşmaktadır. Katılımcıların
yaş aralıklarına baktığımızda büyük bir çoğunluğu, %50,’si 22-28 yaş aralığının oluşturduğu
tespit edilmiştir. Çalışanların eğitim durumları incelendiğinde ise %34,7’si lisans ve lisansüstü
mezunu iken %35,3’de ön lisans, lise ve ilköğretim mezunudur. Katılımcıların %27,6’sı evli,
%69,3’ü bekâr, %3.1’i dul olduğu belirlenmiştir. Katılımcıların otel işletmelerinde çalıştıkları
bölümlerin dağılımına baktığımızda %32,4’ü ön büroda, %30,2’si serviste, %15,1’i kat
hizmetlerinde, %13,8’i muhasebede, %8,4’ü ise mutfakta çalıştıkları belirlenmiştir. Yine
katılımcıların otel işletmelerindeki çalışma sürelerine bakıldığında en uzun çalışma süresi
%40,4 olarak 1 yıldan az bir süre olduğu tespit edilmiştir.
Tablo 3. Katılımcıların demografik özellikleri
Cinsiyet
Kadın
Erkek
Yaş
15-21
22-28
29-35
36-49
50 ve üzeri
Eğitim durumu
İlk öğretim
Lise
Ön-lisans

N
%
96 42,7
129 57,3

Lisans
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34
113
49
26
3

15,1
50,2
21,8
11,6
1,3

19
72
56

8,4
32,0
24,9

74

32,9
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Lisanüstü
Medeni durum
Bekar
Evli
Dul
Çalışma süresi
1 yıldan az
1-5 yıl
6-10 yıl
11-15 yıl
15 yıl ve üzeri
Çalıştığı bölüm
Ön büro
Kat hizmetleri
Muhasebe
Servis
Mutfak

4

1,8

156 69,3
62 27,6
7
3,1
91
81
42
8
3

40,4
36,0
18,7
3,6
1,3

73
34
31
68
19

32,4
15,1
13,8
30,2
8,4

Bu çalışmada ölçek ve ölçeklere ait faktörlerin güvenilirlikleri (Cronbach’s Alpha) kat
sayısına bakılarak ölçülmüştür. Tablo 4’de ölçeklerin güvenilirlik katsayılarına ilişkin
sonuçlar yer almaktadır.
Tablo 4. Güvenilirlik analizi

Beş

faktör
kişilik
özellikleri
Duygusal Dengelilik
Dışadönüklük
Sorumluluk
Geçimlilik
Açıklık
İş performansı

Cronbach’s Alpha
,818
,764
,753
,722
,633
,653
,908

Madde Sayısı

7
7
9
9
10
24

Beş faktör kişilik ölçeğinin Cronbach Alpha katsayısı, (α)=0,81, iş performansı ölçeğinin
Cronbach Alpha (α)=0,90’dır. Buna göre kullanılan ölçeklerin yüksek güvenirlilikte olduğu
görülmektedir.
Bir ölçekte yer alan ifadelerin daha önce hangi faktör altında toplandığı belirlenmiş ise
tekrardan faktör analizi yapılması gerekmemektedir (Özdemir, 2010). Bu nedenle beş faktör
kişilik özelliğinde yer alan ifadeler daha belirlenmiş olan boyutlar altında incelenmiş ve
ölçeklere ilişkin aritmetik ortalama ve standart sapma değerlerine Tablo 5'te yer verilmiştir.
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Tabla 5. Ölçekler ve Boyutlarına Dair Genel Ortalamalar
N
Ortalama
Duygusal Dengelilik
225
3,27
Dışadönüklük
225
3,23
Sorumluluk
225
3,33
Geçimlilik
225
2,92
Açıklık
225
3,55
Beş faktör kişilik özellikleri
225
3,39
İş performans
225
4,20

ss
,41
,47
,37
,50
,51
,40
,36

Tabla 5 incelendiğinde beş faktör kişilik özelliğinin genel ortalaması genel (ortalama=3,39;
standart sapma=0,40) olarak tespit edilmiştir. Beş faktör kişilik özelliğinin boyutlarına
baktığımızda ise en yüksek ortalama değeri açıklık boyutuna (genel ortalama=3,55; standart
sapma=0,51), en düşük ortalama değeri ise geçimlilik boyutuna ait (genel ortalama=2,92;
standart sapma=0,50) olduğu belirlenmiştir. İş performansı ölçeğinin genel ortalama
değerlerine baktığımızda ise (genel ortalama=4,20; standart sapma=0,36) olarak
görülmektedir.
Bu çalışmada yapılan analiz sonucunda elde edilen verilerin normal dağılım gösterip
göstermediği incelenmiştir. Tablo 6’da normallik dağılımına ilişkin değerler yer almaktadır.
Tablo 6. Normallik analizi
Çarpıklık
İstatisti
k
Beş Faktör Kişilik Özelleği
Duygusal Dengelilik
Dışadönüklük

0,439
-0,795
-0,792

Standar
t
Hata
0,162
0,162
0,162

Sorumluluk
Geçimlilik
Açıklık
İş Performans

-0,612
0,527
0,180
-0,455

0,162
0,162
0,162
0,162

Basıklı
k
İstatisti
Standar
k
t
Hata
-0,422
0,323
0,530
0,323
0,560
0,323
1,080
0,297
0,276
0,940

0,323
0,323
0,323
0,323

Tablo 6 incelendiğinde ölçeklerin ve ölçeklere ait boyutların çarpıklık (skewness) ve
basıklık (kurtosis) değerlerine baktığımızda değerlerin -1,5 ve +1,5 aralığında olduğunu
göstermektedir. Bu değerlere bakıldığında veriler normal dağılım göstermiştir. Tabachnick
ve Fidell (2013) göre çarpıklık ve basıklık değerlerinin -1,5 ile +1,5 arasında olması
gerektiğini belirtmektedir.
Bu çalışmada çalışanların kişilik özellikleri ve iş performansı arasındaki ilişkinin anlamlılık
derecesini, yönü ve düzeyini belirlemek için Pearson korelasyon analizi kullanılmıştır. Tablo
7’de analiz sonuçları gösterilmektedir.
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Tablo 7. Kişilik Özelliği Ve İş Performansı Arasındaki İlişki
Beş Faktör Kişilik Özelliği
İş
Performans
Beş Faktör Kişilik Özelliği
r
,181
p
,030
N
225
Duygusal dengelilik
r
,223
p
,001
N
225
Dışadönüklük
r
-,002
p
,974
N
225
Sorumluluk
r
,080
p
,236
N
225
Geçimlilik
r
-,190
p
,005
N
225
Açıklık
r
219
p
,001
N
225
Tablo 7 incelendiğinde kişilik özelliği ve iş performansı arasında pozitif yönlü orta derece
anlamlı bir ilişki vardır (r=,181; p<.001). Kişilik özellikleri boyutları ve iş performansı
arasındaki ilişkiyi bakıldığında ise duygusal dengelilik ve iş performansı arasında pozitif yönlü
ve anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir (r=,222; p<.001). açıklık ve iş performansı arasında anlamlı
ve pozitif yönlü bir ilişki bulunurken (r=,219; p<.001), geçimlilik ve iş performansı arasında
ise anlamlı fakat negatif yönlü bir ilişki sonucuna ulaşılmıştır (r=-,190; p<.001). Dışadönüklük
(r=-,002; p>.974) ve sorumluluk (r=,080; p>.236) boyutları ve iş performansı arasındaki
ilişkiye bakıldığında bu ilişkinin anlamlı olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Yapılan analiz
sonucunda H1, H3, H5 ve H6 hipotezleri kabul edilirken, H2 ve H4 hipotezleri kabul
edilmemiştir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu çalışmanın temel amacı, otel işletmelerinde çalışanların kişilik özellikleri ve iş
performansları arasındaki anlamlı bir farklılığın olup olmadığını belirlemektir. Bu çalışma
sonucunda; beş faktör kişilik özelliklerinden “sorumluluk” ve “dışadönüklülük” ve iş
performansı arasında anlamlı bir farkın olmadığı sonucuna ulaşılırken beş faktör kişilik
özelliklerinden ‘’duygusal denge’’, ‘’ açıklık’’ ve ‘’geçimlilik’’ ve iş performansı arasında ise
anlamlı bir farkın olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Yapılan analizler sonucunda verilen normal dağılıp dağılmadığını belirlemek için çarpıklık ve
basıklık değerlerine bakılmıştır. Bu değerlerin -1,5 ve +1,5 aralığında olduğunu ve veriler
normal dağıldığı sonucuna ulaşılmıştır. Beş faktör kişilik özelliğinin genel ortalaması genel
(ortalama=3,39; standart sapma=0,40) olarak tespit edilmiştir. En yüksek ortalama değeri
açıklık boyutuna (genel ortalama=3,55; standart sapma=0,51), en düşük ortalama değeri ise
geçimlilik boyutuna ait (genel ortalama=2,92; standart sapma=0,50) olduğu belirlenmiştir.
Turizm sektöründe çalışan bireylerin yaratıcı, meraklı, yeniliklere açık, güçlü bir hayal gücüne
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sahip ve duyarlı bir yapıda olması beklenir. Bu bakımda analiz sonucu açıklık boyutunun genel
ortalamasının yüksek olması daha önce Tekin ve Kesin (2017)’in yapmış oldukları çalışma ile
benzerlik göstermektedir. İş performansının genel ortalamasına baktığımızda 4,20; gibi yüksek
bir değere sahip olduğu görülmektedir. Nitekim Gül ve ark. (2018) yapmış oldukları çalışmada
benzer sonuçlar elde etmişlerdir.
Bu çalışmada Kuşadası’ndaki beş yıldızlı otel işletmelerinde çalışanların beş faktör kişilik
özelliği ve iş performansı arasında pozitif yönlü orta derece anlamlı bir ilişki vardır (r=,181;
p<.001). Bu çalışmada olduğu gibi daha önceki çalışmalarda da kişilik özellikleri ve iş
performansı arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu sonucuna ulaşan çalışmalara (Barrick ve
Mount, 1991; Salgado, 1997; Oakes vd., 2001; Judge vd., 2002; Witt vd., 2002; Thoresen vd.,
2004; Yelboğa, 2006; Burçin ve diğ., 2012) rastlanılmaktadır.
Kişilik özellikleri boyutları ve iş performansı arasındaki ilişkiyi bakıldığında ise duygusal
dengelilik ve iş performansı arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir (r=,222;
p<.001). açıklık ve iş performansı arasında anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki bulunurken
(r=,219; p<.001), geçimlilik ve iş performansı arasında ise anlamlı fakat negatif yönlü bir ilişki
sonucuna ulaşılmıştır (r=-,190; p<.001). Bu çalışma sonucunda elde edilen veriler daha önce
yapılan çalışmalarla benzerlik göstermektedir. Kişilik özellikleri ve iş performansı arasındaki
ilişkiyi inceleye Rothmann ve Coetzer (2003) duygusal dengelilik, geçimlilik ve açıklık
boyutları ve iş performansı arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Barrick
ve diğerleri (2003) yapmış oldukları çalışmada, duygusal dengelilik ve iş performansı arasında
anlamlı bir ilişkinin var olduğu sonucuna ulaşırken, Ackerman ve Heggestad (1997) ise
yaptıkları çalışmada açıklık boyutu ve iş performansı arasında anlamlı ve pozitif yönlü bir
ilişkinin olduğu sonucuna ulaşmıştır. Dışadönüklük (r=-,002; p>.974) ve sorumluluk (r=,080;
p>.236) boyutları ve iş performansı arasındaki ilişkiye bakıldığında bu ilişkinin anlamlı
olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
İş performansının dinamik bir olgu olması işletmeler için üzerinde durulması gereken önemli
bir konu haline getirmiştir. Bu bağlamla işletme yöneticileri çalışanlarının iş performansını
yükseltmek için gerekli çalışmaları yapmalıdırlar. Turizmin emek yoğun bir sektör olması iş
performansının önemini bir kat daha arttırmaktadır. Bu nedenle turizm işletmelerinin insan
kaynakları bölümüne daha fazla iş düşmektedir. İnsan kaynakları, çalışanların kişilik
özelliklerini dikkatte alarak çalışanlar için kariyer planlama ve hizmet içi eğitimler
düzenleyerek çalışanların iş performanslarının yükselmesi sağlamalıdırlar. Aynı zamanda
sağlanan bu yüksek iş performanslarıyla çalışanların vereceği hizmetin kalitesini arttırmış
olurlar. Özellikler otel işletmelerinde yoğun çalışma saatlerinin düzeltilmesi veya
azaltılmasıyla çalışanların yüksek iş performansı göstermeleri sağlanabilir. Otel işletmelerinde
çalışanların kişilik özellikleri doğrultusunda ilgili bölümlerde çalıştırılmaları kaliteli hizmetin
verilmesini ve işletme verimliliğin artmasını sağlayacaktır.
İleride yapılacak olan çalışmalarda bu kavramlar farklı dönemlerde ve sektörlerde ele alınarak
incelenmesi elde edilen bulguların geçerliliğini etkilemektedir. Yine bu çalışmada evren tek bir
bölge ve belli bir yıldız sayısını içeren otel işletmelerinde yapılmış olması bir kısıt olarak
düşünülebilir. Daha sonra yapılacak olan çalışmalarda evren daha geniş tutularak çalışmalar
yapılabilir. Aynı zamanda bu kavramları etkileyen veya ilişkili olduğu düşünülen kavramlarla
da araştırmalar genişletilebilir.
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ABSTRACT
The yeast, Saccharomyces cerevisiae is a model organism. Through its easy genetic
manipulation and close association with higher eukaryotes, it is widely used to study cellular
biological processes. The yeast has stress pathways which are conserved from fungi to plants,
and it is preferred for investigation of stress-related genes. Sorbitol is generally used to mimic
drought stress conditions, because it cannot be assimilated by yeasts and cannot disassociated
into ions in liquids. Used to generate salinity stress, NaCl both increase osmotic pressure and
causes toxic effect in the organisms due to sodium and chloride ions. On the other hand,
tolerance to stress conditions and the doses of applied chemicals that inhibit their growth may
vary among yeast strains. In the present study, the strain BY4741 derived from S288C (MATa
his3Δ1 leu2Δ0 met15Δ0 ura3Δ0) whose selective marker genes were deleted was used. To
generate drought stress, 0, 1.5, 2, 2.5, 3.0 M sorbitol and to generate salinity stress, 0, 1, 1.5, 2,
2.25, 2.5 M NaCl were added into YNB CSM-ura media, where the growth and development
of the yeast cells were observed. No growth in BY4741 cells was observed in the media
containing 2.25 M NaCl and 3.0 M sorbitol. The findings presented here would be useful in
conducting similar studies in the future.
Key words: Saccharomyces cerevisiae, BY4741, NaCl, sorbitol
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Saccharomyces cerevisiae BY4741 IRKININ GELİŞİMİNİ DURDURAN NaCl ve
SORBİTOL DOZLARININ BELİRLENMESİ
ÖZET
Maya Saccharomyces cerevisiae, genetik manipülasyonun kolay ve yüksek ökaryotlarla olan
yakın ilişkisi nedeniyle hücrelerin biyolojik süreçlerini incelemek için yaygın olarak kullanılan
model bir organizmadır. Mantarlardan bitkilere kadar korunmuş stres yolaklarını içermeleri
nedeniyle mayalar, streslerle ilişkili genlerin araştırılmasında sıklıkla tercih edilmektedirler.
Sorbitol mayalar tarafından asimile edilemediği ve sıvı solüsyonlarda iyonlarına ayrışamadığı
için kuraklık stresi uygulamalarında osmotik stres oluşturmak için kullanılmaktadır. Tuzluluk
stresi için kullanılmakta olan NaCl ise hem ozmotik basınç artışını tetiklemekte hem de sodyum
ve klorür iyonları uygulandıkları organizmalar üzerinde toksik etki göstermektedir. Diğer
taraftan, maya ırklarının farklı stres durumlarına karşı gösterdiği tolerans ve uygulanan
kimyasalların gelişimlerini durdurulan dozları farklılık gösterebilmektedir. Bu çalışmada seçici
marker genlerin silindiği S288C'den türetilen BY4741 (MATa his3Δ1 leu2Δ0 met15Δ0
ura3Δ0) ırkı kullanılmıştır. Mayaların büyütüldüğü YNB CSM-ura besiyerlerine kuraklık stresi
oluşturmak için 0, 1.5, 2, 2.5 ve 3.0 M sorbitol, tuzluluk stresi için ise 0, 1, 1.5, 2, 2.25 ve 2.5
M NaCl ayrı ayrı eklenmiş ve mayaların bu ortamlarda gelişimleri gözlenmiştir. 2.25 M NaCl
ve 3.0 M sorbitol içeren ortamlarda büyütülen BY4741 hücrelerinde herhangi bir gelişmenin
olmadığı tespit edilmiştir. Elde edilen bulguların ileride yürütülecek benzer çalışmalar için
faydalı olacağı düşünülmektedir.
Anahtar kelimeler: Saccharomyces cerevisiae, BY4741, NaCl, sorbitol

GİRİŞ
Maya Saccharomyces cerevisiae, kolay şekilde genomik manipülasyona açık olması ve yüksek
ökaryotlarla yakın ilişkisi nedeniyle hücre biyolojik süreçlerini incelemek için yaygın olarak
kullanılan bir model organizmadır (Buser, 2010). Saccharomyces cerevisiae’nin model
organizma olmasında, 30 ºC' de 1.25–2 saatlik iki katına çıkma özelliği, kolay kültürlenebilir
olması bu yüzden düşük maliyetle birden fazla suşun hızlı üretimine ve bakımına izin vermesi,
yeni genlerin eklenmesine ve silinmesine izin vererek genetik olarak manipüle edilebilir olması
vardır. Ayrıca tamamen dizilenen ilk ökaryotik genomdur. Bu maya türünü bir haploid olarak
kültürleme yeteneği, mutantların ve haploid-diploid hibritlerin izolasyonunu basitleştirir. Bir
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ökaryot olarak S. cerevisiae, bitkiler ve hayvanlarla benzer bir iç hücre yapısına sahiptir ve S.
cerevisiae ekonomik olarak bitki çalışmalarında kullanılan en önemli mikroorganizmadır
(Stewart, 2014).
Mayalar, ökaryotlarda osmoadaptasyon çalışmaları için iyi bir model organizmadır çünkü
mayalar stres tepki yolakları ve proteinlerini diğer mantarlar ve bitkilerle paylaşmaktadır.
Bunlardan biri mayalarda stres cevabının merkezinde yer alan MAP kinaz (mitojenle aktive
protein kinaz) kaskadıdır ve mantarlardan bitkilere kadar korunmuş bir sinyal iletim yolağıdır
(Kosako vd. 1993). Osmotik stres oluşturmak için ortamların kurak ya da yüksek tuzlu olması
gerekmektedir. Kuraklık için kullanılan sorbitol mayalar tarafından asimile edilemediği ve sıvı
solüsyonlarda iyonlarına ayrışamadığı için kuraklık stresi uygulamalarında osmotik stres
oluşturmak için kullanılmaktadır. Tuzluluk stresi için kullanılmakta olan NaCl ise hem ozmotik
basınç artışını tetiklemekte hem de sodyum ve klorür iyonları uygulandıkları organizmalar
üzerinde toksik etki göstermektedir (Hirasawa vd., 2006).
Laboratuvarda yaygın olarak kullanılan BY4741 (Brachmann vd. 1998), seçici marker genlerin
silindiği S288C'den türetilen (MATa his3Δ1 leu2Δ0 met15Δ0 ura3Δ0) bir maya ırkıdır. Bu
çalışmada BY4741 mayası kullanılarak tuzluluk ve kuraklık stresine karşı maya gelişimini
durduran dozun belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar ile maya model
olarak kullanılarak diğer yüksek ökaryotların stres mekanizmaları ve stresle ilişkili genlerinin
çalışılmasında kolaylık sağlayabileceği düşünülmektedir.
MATERYAL ve METOT
Bu çalışmada Saccharomyces cerevisiae, BY4741 maya ırkı kullanılmıştır. YNB CSM-ura, (7
g/L YNB, 0.8 g/L CSM-ura, 24 g/L agar, %2 glikoz) katı besiyerine tek koloni düşürülecek
şekilde ekim yapılmıştır. Maya petrisinden tek koloni seçilerek sıvı YNB CSM-ura besiyerinde
(7 g/L YNB, 0.8 g/L CSM-ura, %2 glikoz), 30 ºC, 200 rpm hız ile çalkalayıcıda bir gece
inkübasyona bırakılmıştır. Tuz ve sorbitol içeren ortamlar hazırlanmış ve pH 5.1’e
ayarlanmıştır. Ertesi gün sıvı ortamda büyüyen mayalar tuz stresi için 0, 1.5, 2, 2.25 ve 2.5 M
NaCl, kuraklık stresi için 0, 1.5, 2, 2.5,3.0 M sorbitol içeren katı YNB CSM-ura besiyerlerine
100 µl ayrı ayrı eklenmiş ve mayaların bu ortamlarda beşinci güne kadar büyümeleri
gözlemlenmiştir.
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BULGULAR ve TARTIŞMA
Katı YNB CSM-ura ortamlarına artan dozda NaCl uygulaması sonucu 2.0 M NaCl içeren
ortamda, hiç tuz eklenmemiş 0 M petri ile karşılaştırıldığında büyümenin iyice sınırlandığı ve
2.25 M NaCl içeren ortamda mayaların hiçbir şekilde büyüyemediği gözlemlenmiştir (Şekil 1).

Şekil 1: NaCl içeren besiyerlerinde BY4741 mayaların gelişimini durduran dozun
belirlenmesi

Diğer taraftan katı besiyerlerine artan dozda sorbitol eklenmesi ve bu petrilerin sorbitol
içermeyen (0 M) YNB petrisiyle karşılaştırılması sonucunda tuzdan farklı olarak bu ortamlarda
mayalar çıkmıştır ancak çok küçük geliştikleri gözlemlenmiştir. 2.5 M sorbitol içeren ortamda
mayaların gelişimi son derece kısıtlanırken, 3.0 M petride ise büyümeleri tamamen durmuştur
(Şekil 2).

Şekil 2: Sorbitol içeren besiyerlerinde BY4741 mayaların gelişimini durduran dozun
belirlenmesi

www.artuklukongresi.org

862

Mardin, TURKEY

7th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

Literatürde yapılan çalışmalar incelendiğinde maya ırklarının farklı stres durumlarına karşı
gösterdiği tolerans ve uygulanan kimyasalların gelişimlerini durduran dozları farklılık
gösterebilmektedir. Örneğin Yu vd. (2017) tarafından yapılan çalışmada S. cerevisiae INVSc1
ırkının 2 M NaCl konsantrasyonunda hiç büyümediği belirtilmiştir. Buna karşın, G19 tuzluluğa
hassas mutant hücreleri (ena1-4 maya mutantı) ile yapılan çalışmada ise gelişimin durduğu
konsantrasyon için 500 mM NaCl içeren ortam seçilmiştir ve mutant hücre olmasından dolayı
NaCl miktarı diğer çalışmalara kıyasla düşük çıkmıştır (Chen vd. 2016).
Kappachery vd. (2013) yaptıkları çalışmada ise BY4741 maya ırkı için 2.1 M sorbitol içeren
ortamı büyümenin tamamen durduğu konsantrasyon olarak seçmişlerdir. Aynı çalışmada
büyümeyi durduran tuz konsantrasyonu da 1.2 M NaCl olarak belirlenmiştir.
BY4741 (yabani tip) ve UV ile rasgele mutasyona uğratılmış mayaların 0’dan 2 M a kadar NaCl
içeren ortamlarda büyümeleri gözlemlenmiştir. BY4741 500 mM’dan itibaren hassaslık
göstermeye başlarken tamamen gelişiminin durduğu doz 2 M NaCl konsantrasyonu olarak
bulunmuştur. Buna karşın tuza karşı aşırı hassas mutantlar (BY4741’ den türetilen) 500 mM’
dan itibaren büyüme geriliği göstermeye başlamışlardır (Eswaran vd. 2010). Bizim
çalışmamızda literatürdeki ile benzer değerler bulunmuştur ancak stres durumlarında maya
ırklarının ve teknik farklılıkların mayaların gelişimini durduran dozlarda ufak farklılıklara
neden olduğu gözlemlenmiştir. Bu çalışmadan elde edilen bulguların ileride yürütülecek benzer
çalışmalar için faydalı olacağı düşünülmektedir.
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ABSTRACT
In the last decades, Terahertz (THz) radiation has gained considerable attention for possible
applications in different fields such as spectroscopy. Terahertz waves are needed to efficiently
and fast modulate terahertz waves for the transmission of data on the different application
systems and have become a subject for extensive research. Research has grown rapidly on
metasurfaces since the turn of the century and significantly expanded the reach of new
functions and ranges in the operating frequency, particularly in the terahertz range.
Amplitude, frequency, and polarization modulators are not only the basic components of
future communication technology, they are also very common with spectroscopic uses. The
objective is not only to move molecularly in gases, but also to vibrate crystalline phonics as
well as the intermolecular stretch and torsional modes. A brief discussion will be discussed
based on the outline. We hope our study will assist more researchers learn about the latest
developments and problems in THz modulators and contribute to them. Specific applications,
including spectroscopy, communication and imagery, have been the key to this frequency
range. One of the most difficult areas of photonics research is the tremendous need for quick
and effective integrated optical components such as amplification, frequency, and polarization
modulators. This is mainly because of problems with the use of typical integrated modulation
methods. Terahertz (THz) communication technology has become a leading study field with
the growth of the communications frequency; the terahertz modulator in particular has
become one of the main components inside the THz communication system. The performance
of a THz communication system depends on the THz modulator characterization. However,
because of poor modulative speed, small bandwidth and insufficient modulation depth they
are still on the path to practical deployment. We have examined THz modulator's research
progress in recent years and critically and thoroughly assessed devices. In this regard, we
concentrate on working principles for THz wave, such as electrical and optical, and thermal
modulation and programmable metamaterials with semiconductor, metamaterial and 2D
materials (such as graphene, molybdenum disulfde, and tungsten disulfde). In addition, we are
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proposing a guiding guideline for selecting suitable materials and modulation methods for
certain THz communication applications.
Keywords: Polarization
metamaterials.

modulator;

Frequency

modulator;

Amplitude

modulator;

1.0 Introduction
Frequencies of terahertz (THz) can be between 0.1 and 10 THz and the wavelengths between
the microwave and infrared regions can vary between 3 mm and 30 μm. Terahertz and
terahertz spectroscopy are two primary technologies for terahertz applications due to their
high spatial resolution and time resolution. Often, THz waves inflict negligibly low cell
damage due to their low photon energy compared with X-ray, so that they can be used to
detect species without invasion and with a wider medical prospect. Terahertz technology has
furthermore been commonly used to investigate the characteristics of semiconductor and
superconductor materials. More significantly, by using the THz waves for data transmission
in communication applications, a transmission rate of more than 100 Gbps can be achieved.
The characteristics and future applications of terahertz technology are a crucial cross-border
in security monitoring, wireless communication, imaging, spectroscopic technology, and so
on, giving technical advancement, national economic growth and national security a very
attractive opportunity. Two important research lines will lead to significant breakthroughs in
modern electronic information technology, high-speed imaging and wireless networking,
amongst possible applications for THz [1]. In this context, therefore, an efficient and ultra-fast
control of THz waves enables data transfer to be implemented in communication and
imagery, which offers a very attractive chance for technical advancement, domestic economic
growth and national security. Intensive research was the topic of demand and moreover, the
success of terahertz modulators would have a negative impact on THz communication
technologies based on a direct modulation approach. This approach is one of the promising
ways in which THz high-speed, high-resolution, long-range communication and compression
sensing algorithms are developed. However, it is hard to materialize with high-speed response
High-speed imaging and wireless communication among the potential THz applications are
two important research paths which can bring significant advances in modern electronic
information systems [2]. This method is one of the promising ways to improve contact with
compression sensing computational algorithms and the use of high speed and high-resolution
THz imaging. Accordingly, the powerful and ultra-fast control of THz waves makes it
possible to transmit data to high-request and intensive research communications and imaging.
In addition, the advances in THz communication technology focused on a direct modulation
approach will certainly bring important developments with the TRM modulators. This
approach provides a promising means of developing high-speed THz high resolution and
long-distance communication with compressive sensing computer algorithms [3].
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TABLE 1: The different carrier communication
Carrier
Communication

Microwave Communication THz Communication Optical

Transmission mode

Wireless Networks

Wireless Network

Wired Networks

Transmission distance Long range

Visual range

Ultra-long range

Message capacity

Mbit/s

Between

Gbit/s

Directionality

Bad

Between

Fine

Security

Low

Low radiation

Highphoton energy

In this context, an efficient and ultra-fast control of THz waves allows data to be applied in
communication and imaging, which has been the focus of extensive research and is highly
demanded. In addition, the development of terahertz modulators will undoubtedly improve
THz communication technology, which is currently relied on direct modulation. This method
is one of the promising ways to improve contact with compression sensing computational
algorithms and the use of high speed and high-resolution THz imaging. However, the highspeed response material to terahertz waves in nature is difficult to locate, and conventional
modulation methods are not fully appropriate for wave-bands of terahertz [4].

Figure 1.1: THz electromagnetic spectrum in the wave position.
The modulation speed and the modeling depth are generally important modulator efficiency
measures. Therefore, numerous excellent studies focussed on the improvement of modulation
speed, deepness and phase. Furthermore, over the last 10 years the output of THz modulators
has grown rapidly, while the modulation speed from kHz to GHz has increased from 40% to
almost 100%. (Figure1). Transmission mode phase modulation capacity was increased from
0.5 to 2.4 rad when reflection mode could achieve 2 pi. The proposals include new types of
modulators, including on-chip modulators and modulators for compressing sensors. THz
modulators with active metasurfaces have already achieved unparalleled performance in the
manipulation of THz waves [5].
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1.2 THz Modulators
The process of combining a low energy message signal with a high energy carrier signal to
create a new high energy signal capable of transporting data over long distances is known as
modulation. The process of changing the characteristics of the carrier signal (amplitude,
frequency, or phase) in response to the amplitude of the message signal is known as
modulation. A modulator is a device that performs modulation. The parameters of the carrier
signal are modified during the modulation process, but the characteristics of the message
signal are not modified. Because the carrier signal contains no information, changing its
characteristics will have no effect on the information contained in it. However, the message
signal contains information, therefore if we modify the message signal's properties, the
information contained in it will likewise change. As a result, we always modify the carrier
signal's properties but not the message signal's. Modulation provides for high-frequency
transmission while also allowing for the transmission of the message signal.
Types of THz Modulators
Basically, there are two types of modulators: Analog modulation and Digital modulation.

Figure 1.2: types of modulators.
2.1 Amplitude modulators
Amplitude modulators are essential components of any integrated circuit, and several
approaches to achieving that goal have been proposed. The key features required can be
customized depending on the application, but low power voltage, high modulation depth,
quick configuration, and ease of manufacture are standard fundamental features that must be
addressed by any approach. The integrated system that was used on active graphene
metamaterials was demonstrated in 2012 at room temperature. The optical conductivity has
been dynamically modified by measuring the concentration of the graphene carrier, as shown
by transmission changes observed by the THz-TDS method. This work has been a milestone,
as a compact device was first proposed on the printed circuit board that can be mounted at
amazing output such as a modulation depth of 47%, MHz frequency roll out. But the graph
charging neutrality has been established at approximately 350 V. In order to control this
modulator, comparable voltages were necessary, so that any future implementation of this
system was limited. Two groups have dealt with this issue to ensure a low voltage [6]. A THz
modulator based on a simple metallic metamaterial SRR manufacturing process, arranged in
grapher surround panels, was stated by [7]. The miniaturisation was critical, otherwise
modulation speed would be reduced to reduce the capacitating and impedance of the circuit.
This work suggests that the frequency roll-off is calculated indirectly, built in parallel by the
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Cambridge group, which works on the implementation of antenna and interdigitated bow-tie
modulation modulators operating externally to the cryostat. The benefits of an external system
of modulation are that various frequencies can be modulated independently, Opening the way
for independent modulation of frequency and the phase in single source squares [8]. To
develop any efficient optical modulator based upon plasmonic / metamaterial, it is important
to accurately understand the electrical conductivity spectrum of the graphs. Therefore,
interaction between plasmonic/metamaterial characteristics is crucial to optimize and prevent
excessive damping of the resonance. Furthermore, the size and radiation frequency of the
modulator are closely related to high-speed modulation application. It appears desirable to
reduce the size of the unit, but it is ultimately restricted by the need for successful radiation
connection and diffraction. In order to recognize all potential cut-off frequency restrictions,
such as parasititic capacitance and substrate resistivity, a thorough circuit analysis is also
essential [9].

Figure 2.1: amplitude modulator graph.
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2.2 Frequency modulators
Frequency modulation is a type of modulation in which the carrier signal's frequency varies
(changes) in response to the message signal's amplitude while the carrier signal's amplitude
and phase remain constant. To achieve integrated frequency tuning, a few techniques can be
introduced. Several strategies have been developed that alter either the fundamental
components of the resonant circuit or directly alter plasmonic resonance in semiconductor and
2D components. There have been several strategies. Although gratings and the anti-doton
modes support a resonating modes, their modular modular profile is generally low (< 10%),
and is not viable for the construction of an effective modulation platform. However,
continuous adjustment of the resonance frequency over hundreds of GHz is preferred in many
applications, such as spectroscopy, and this intriguing concept may thus be better suited for
fundamental study. Furthermore, issues related with the creation of resonant artifacts for
frequencies greater than 1 THz make efficient tuning using MEMS difficult [10]. This method
is promising, given the simple production of high-mobility graphene and the potential for
greater modulation depths that should be achieved. The inductivity of these architectures
instead of resistive graphic behavior justified increasing modulation depths and dispersion
with increased levels of mobility. Recently, suggested another new and promising approach to
frequency tuning.
The graph shows that the frequency of a carrier increases as the amplitude of the input signal
increases. The carrier frequency is at its highest when the input signal is at its strongest.
Meanwhile, as the amplitude of the modulating signal decreases, so does the frequency of the
carrier. In other words, the carrier frequency is lowest when the input signal is weakest.
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Figure 2.2: frequency modulator graph.
The frequency modulation is depicted in the figure above. The first graphic depicts the
modulating signal or message signal, the second depicts the high frequency carrier signal that
carries no information, and the final depicts the frequency modulated signal. The frequency of
the carrier signal is adjusted in line with the immediate amplitude of the message signal, as
seen in the three figures above.
2.2.1 Frequency Equations
The integral of the baseband signal, which can be either a sine or cosine function, is the main
component of frequency modulation equations.
It can be expressed mathematically as follows:
m(t) = A𝑚 𝑐𝑜𝑠 (ω𝑚 t + Ɵ) ……………… 1
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m(t) → modulating signal
Where,
Am → Amplitude of the modulating signal.
ωm → Angular frequency of the modulating signal.
Ɵ → is the phase of the modulating signal.
We need a carrier wave to modulate an input signal (information), and we will experience
amplitude modulation.
Angular modulation, like amplitude modulation, starts with the carrier wave's c (or) varying
linearly in relation to the modulating signal.
C(t) = Ac cos (ωct + Ɵ) ………….. 2
Like amplitude modulation, angular modulation begins with c (or) of the carrier wave varying
linearly with respect to the modulating signal.
Case I: Any Instant
Modulating signal at any instant of time.

Figure 2.2.1: Modes of transmission signal of both AM and FM modulation.
C(t) =A𝑐 𝑐𝑜𝑠 (𝜔𝑐 t + Ɵ)
If the value of (ωct + Ɵ at any given instant is constant with respect to time,
Ɵ0 = constant, then
c is also a constant.
If we draw a tangent for the given signal at any point in time, the slope of the tangent gives ωc
and the tangent when it intersects the Ɵ-axis gives Ɵ0 value.
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Case II: For a Short Period of Time
Now consider a short time interval t = t2 – t1.
We will examine the time interval, t1 t2, in terms of two specific instants, t1 and t2.
ωc = also constant
If we draw a tangent for the given signal at any instant of time, the slope of the tangent gives
ωc and the tangent when it interacts the Ɵ-axis gives Ɵ0 value.

Figure 2.2.2:three basic types of analog modulation.
Consider the instant (t1); if a tangent to a given signal is drawn at that instant, the slope of the
curve is the instantaneous frequency (𝝎𝒊).
Similarly, the instantaneous phase I is given by the intercept of the tangent with the – axis.
Likewise, we can compute (𝝎𝒊) for any point on the given curve.
𝝎𝒊 =

𝑑𝜃
𝑑𝑡

Ɵ – is the phase at the instant
We write this as a function of time (t), instantaneous frequency is
𝝎(𝒕) =

𝑑𝜃(𝑡)
𝑑𝑡

………………………………..3

𝑡

∫−∞ 𝑤(𝑡) 𝑑𝑡 = 𝜃………………………….4
Equations 3 and 4 provide a basic understanding of phase and frequency. If we try to
modulate this signal, we can see what happens at any point in time when the signal phase is
changing.
𝑡

𝜃(𝑡) = 𝜔𝑐 𝑡 ∫−∞ 𝑘𝑚 (𝑡)……………………..5 [this is known as phase modulation]
Where,
k – constant
ωc → frequency of the carrier wave
m(t) → modulating signal
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The insert signal in this phase becomes,
𝐴(𝑡) = 𝐶𝑂𝑆 Ɵ (t) = 𝐴𝐶 𝐶𝑂𝑆 [𝜔𝐶 𝑡 + 𝑘𝑚(𝑡)]
If we need frequency of the wave,
𝜃(𝑡) =

𝑑𝜃(𝑡)
𝑑𝑡

= 𝜔𝑐 + 𝑘𝑚(𝑡)…………….6 [this is known frequency modulation]

Where,
𝑚(𝑡) =

𝑑
𝑑𝑡

𝑚(𝑡).

We are actually using frequency modulation when we use phase modulation. When we
modulate the frequency, we are differentiating the modulating signal, which results in phase
modulation.
2.2.2 Expression for Frequency Modulated Wave
As we know from amplitude modulation, we need two sine (or) cosine waves for modulation.
𝑚(𝑡) = 𝐴𝑚 𝑐𝑜𝑠 𝜔𝑚 t and
𝑐(𝑡) = 𝐴𝑚 𝑐𝑜𝑠 𝜔𝑚 (𝜔𝑐 t)
or
𝑚(𝑡) = 𝐴𝑚 𝑐𝑜𝑠 (2𝜋𝑓𝑚 t)
𝑐(𝑡) = 𝐴𝑚 𝑐𝑜𝑠 (2𝜋𝑓𝑐 t)
Then frequency modulated wave will be;
𝑓(𝑥) = 𝑓𝑐 + k 𝐴𝑚 𝑐𝑜𝑠 (2𝜋𝑓𝑚 t)
𝑓𝑚 (t) = 𝑓𝑐 + 𝑘𝑚(𝑡)
Where,
𝑓𝑚 (t)= frequency modulated wave
𝑓𝑐 → frequency of the carrier wave
𝑚(t) → modulating signal
𝑘 → proportionality constant.
2.2.3 Frequencies in Frequency Modulation
In FM, variation (or) deviation in frequency the maximum deviation Δfmax
Δfmax = │ 𝑓𝑚 (t) - 𝑓𝑐

│

= │𝐾𝐴𝑚 KAm 𝑐𝑜𝑠 (2𝜋𝑓𝑚 t) │
The maximum frequency deviation is K A𝑚
In general, the change in a carrier frequency caused by the amplitude of the input modulating
signal is defined as frequency deviation.
2.2.4 Phase Modulator
Phase modulation is a type of modulation in which the carrier signal's phase changes in
response to the amplitude of the message signal while the carrier signal's amplitude remains
constant. The first figure depicts the modulating signal or message signal, the second depicts
the high frequency carrier signal with no information, and the final depicts the resulting phase
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modulated signal. Because changing the phase affects the frequency in this type of
modulation, it is also classified as frequency modulation. Angle modulation includes
frequency and phase modulation. Angle modulation occurs when the frequency or phase of
the carrier signal is varied (changed) in response to the amplitude of the message signal [11].

Figure 2.2.1: Phase amplitude modulation graph.
2.2.2 Pulse Modulator
The carrier and message signals in amplitude, frequency, and phase modulation techniques
are continuous signals (sinusoidal signals). In analog pulse modulation, however, the carrier
signal is a discontinuous signal (a series of pulses), whereas the message signal is a
continuous signal (sinusoidal signal). The process of changing the characteristics (pulse
amplitude, pulse width, or pulse position) of the carrier pulse in response to the amplitude of
the message signal is known as analog pulse modulation [12].
A simple example will help you understand analog pulse modulation. The pulse amplitude
modulation is depicted in the figure below.
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Figure 2.2.2: Pulse amplitude modulation graph.
The first figure depicts the message signal (continuous signal), the second depicts the carrier
pulse train (series of pulses) that contains no information, and the final depicts the resultant
pulse amplitude modulated (PAM) signal. The amplitude of the series of carrier pulses is
varied (changed) in accordance with the instant amplitude of the message signal in the three
figures above, while the width and positions of the carrier pulses remain constant. Analog
modulation is more susceptible to noise than digital modulation. Noise is an unwanted signal
that enters the communication system via the communication channel and interferes with the
signal being transmitted [13].
2.3.1 Digital Modulation
Digital modulation technology is used for effective communication. The main advantages of
digital modulation over analog modulation are its high noise immunity, bandwidth, and
permissible power. In digital modulation, the modulating signal or message signal is
converted from analog to digital.
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Figure 2.3.1: communication system.
To modulate the signal, the carrier wave is activated and deactivated. The type of digital
modulation determines the variation of carrier wave parameters such as amplitude, phase, and
frequency in this system, similar to the analog system. The most important digital modulation
techniques are key-based techniques.

Figure 2.3.2: types of digital modulation
Amplitude Shift Keying, Frequency Shift Keying, Shift Keying Phase, Shift Keying
Differential Phase, Shift Keying Square, Minimum Shift Keying, Gaussian Minimum Shape
Multiplexing Division, etc.
The amplitude of the carrier wave changes in the amplitude of the keyboard shift on the basis
of a message signal or the digitally formatted base band signal. It is noise-sensitive and used
for low-band applications. For each symbol in the digital data, the frequency of the carrier
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wave shall vary. As shown in the figure, it needs greater bandwidth. The key shift phase also
changes the carrier phase for each symbol and is less susceptible to noise [14].

Figure 2.3.3: signal modulation methods binary digits amplitude series
2.4.1 Polarization modulators
Multi-layer chiral metamaterials are widely used because of their incorporated handling to
influence the polarization of incident radiation in the THz regime. Chirality describes a
pattern, geometrically speaking, which has no line in its plane of mirror symmetry. Chiral
metamaterials display a circular dichroic interaction and are lithographically adaptable to
show circular dichroic behavior, Optical activity, transmissible non reciprocity and/or
negative indices of incident left or right circular polarization components [15].

Fig 2.4.1a: shows linear antenna polarization communication
These chiral designs can be tuned so that incoming radiation is polarized or converted
between linear and circular polarisations. These metamaterial structures are often resemble
3D, as their mechanism is based on the circulating currents induced along the plane of the
device by a normal vector. The best approach to make a metamaterial utilizing a bilayer with
a dielectric spacer between two metamaterial structures is to develop an off-plan component.
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Designed this to produce a system that can actively modify the polarization of incident
radiation. The two levels of this design, resulting in a linear maximum polarisation of >12°
for laser-flow events from 0 to 40,0 μJ/mm2, with circulating currents causing an anti-parallel
magnetic moment to the electric field in question Figure 2.4.1A. The transmitted radiation's
ellipticity remains lower than 0.15 overall [16]. The lower resonators on the various silicone
islands, for the active control of this system, are capable of causing photocarriers to excite the
femtosecond pulses of almost infrarot. The silicon layer's conductivity increases with the laser
force of the event, thus reducing the effects of polarization by damping the metapaterial
response. Longer dynamic tuning at 23, 28 and 45 degrees can be achieved through an
interaction of two elements' resonance, as described in Figure 2.4.1B, at the expense of an
increasing ellipticity. The ratio of semismal to half-large axis of the elliptic polarized
radiation with values of 1 and 0, determines the polarization status of the radiation [17].

Fig 2.4.1b: diagram shows active integrated array antenna
3.0 THz Modulation Technique
THz communication is primarily based on THz modulation and demodulation, as well as THz
and THz modulation. The efficient use of modulators reduces the complexity, cost, and
geometry of THz systems. As a result, the study of THz communications technology is
centered on modulation technology. Signal modulation is a process in which one or more
characteristics of a carrier signal (amplitude, phase, etc.) are used to influence a modulation
signal. Many modulators using various architectures and materials have achieved a high
degree of modulation depth, modulation speed, and large bandwidth in recent years [18]. The
dielectric constant is given as
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1−ω2 p

𝜀𝑒𝑓𝑓 (𝜔) = 𝜔2 + 𝑗𝑇 2𝜔
The plasma frequency is expressed as
ω𝑝 =

√𝑁𝑒 2
ε𝑎

A primary THz communication diagram is shown in Figure 7.

Figure 3.1: Schematic diagram of THz Communication
3.1 Optically Tuned THz Modulator.
The earliest THz module ladder has been built on an optically tuned hybrid multiquantal well
structure for the modulation of the THz. The laser used as an excitement light source as the
optic modulation free. The laser irradiates the material from a substratum to produce
conveyors that can influence material conductance. The conductivity shift affects the
transmittance and reactivity of the THz wave in the material that modulates THz [19].
3.2 Modulator Based on Semiconductor Materials and Meta-materials.
THz communication is based mostly on modulations of the THz and demodulation, THz and
THz. The cost and geometry of THz systems are reduced by the effective use of modulators.
As a result, research into THz communication technology is heavily reliant on modulation
technology. Signal modulation is a process in which a modulation signal influences one or
more parameters (amplitude, phase, etc.). In numerous THz modulators based on diverse
architectures and materials, a great modulation depth and modulation rate and high bandwidth
have been realized in recent years [20]. In 2004, 2D-MHAs were employed as a THz
modulator by [21]. Based on this work, several groups of investigators have begun to
modulate THz wave using laser. The model Drude in the region of the HZ wave, which treats
free transporters as Free Electron gas in semiconductor materials, explains how traditional
semiconductor materials respond in electric field mechanism When material irradiates on
semiconductor materials, laser can be generated in the comparison of propagation loss; the
frequency of the electro plasma; the density of the electron; the power of the electron; the
mass of e-electron. The transmission of the microwave or THz wave into the material is
significantly reduced for semiconductor material at normal temperature and cannot even be
propagated. Materials are almost 'transparent' for ultraviolet or higher bands. The electron
plasma frequency of materials must be reduced to achieve an electric field response in THz
wave. It is well established that the electron plasma frequency of the products varies by
changing the electron weight and density. The THz wave can first be modulated with a laser
with more energy than the bandwidth. [22] showed a THz modulator with an emotionally free
electrons in a hybrid Multiquantum well structure. In a regular quantum well configuration,
the density of the electron might surpass 1011 cm−2. The depth of modulation was 0.2-1 THz
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at 40 per cent. It was the first optically tuned THz wave demonstration. High resistance Si,
high resistance GaAs and Si are used in semiconductor materials in the following studies. In
the meantime, modulator can achieve better modulation ect in combination with certain
structural structures such as photons, anisotropic media and plasma surface collection. The Si
wafer has been used for Lis work with high resistance. Unfortunately, the modulation speed
of the Si wafer carrier was only 0.2 kHz since the lifetime was long. The lifetimes of GaAs
carriers are somewhat brief, instead announced a way of integrating a GaAs error layer in
SiO2 and MgO systems alternately in a single dimension so long as the photon's energy is
larger than the semiconductor's bandgap. The relative dielectrical equivalent constant as
photonic crystal is given. By exciting the GaAs front through Ultrashort 810 nm laser pulses,
ancients modulation of the THz beam can also be achieved at low picture carriers
concentrations [23].

Figure 3.2.1: Modulator based on semi-conductor and metamaterial optically tuned THz
modulator. Panel of information (1). (a) SEM pictures of the InSb fabric grating. (b) The
normalized THz signals as a function of OPTP time delay calculated with exponential curve
flints and di erent laser sequences. Panel (2). (a) The schematic view for bilayer samples of
the THz wave transmission calculation. (b) Pentacene/Si dielectric functions thermally
adjusted at different temperatures. Panel (3).(a) Si-nanotip-based spatial THz modulator
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prototype and confguration. (b) THz amplitude (le) transmission, as a function of laser
pumping force, and modulation depth (right) of the di erent modulateurs.

Figure 3.2.2: Schematic diagram of energy band structure of graphene. (a) Band structure of
graphene. (b) Fermi level is at Dirac point. (c) Fermi level is in valence band. (d) Fermi level
is in conduction band.
3.3 Modulator Based on 2D Materials
Incredible electrical and optical properties in 2D materials. In recent years, applications in
opto-electronics have been receiving growing attention. For THz modulators tuned by light
since their discovery in 2004, graphene is the best known 2D material. E The graphene's
peculiar conical band structure defines a carbon atomic configuration. The in-band electron
transfer and band transition contribute to graphene conductivity. Graphene conductivity The
transition of electrons from the band of THz is a crucial factor because of the limited photon
energy. The thin layer conductivity of graphene may thus be approximated by the Drude
model as [24], where the acoustic phonon dispersion was contributed; V is the velocity of
Fermi; is the concentration of carriers. By changing the graphene level in Fermi, the
concentration and form of transport generally can be modulated dynamically. The structure of
the graph band is shown in Figure 9(a). When the levels of Fermi are on the conductive band,
free electrodes are the main carrier; when the levels of Fermi are on the valence band, a void
is the main carrier; when the levels of Fermi are at the point of Dirac, a minimum of the
carrier concentration and a low graph conductivity is also present [25]..
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Figure 3.3.1: Modulator based on 2D materials with optical tuning THz. Panel(1)(a) Graphene
scheme perspective on Si sample. (b) standardize transmission of the three phthalocyanine
structures (lef) and depth (right). Panel Table (2). The THz modulator layer structure is based
on WS2 and Si. Panel Table (3). Te modulator consists of a graphic sheet on a germanium
substratum with one layer. The THz wave beam is overlapped entirely with the laser beam.
Panel Table (4). An experimental drawing map. Panel(5) THz-CW experimental set-up for
transmission and refection measurement. Panel Table (6). (a) The AFM picture of the WS2
nanosheets with liquid scrubbing. (b) The picture of the WS2-Si preparations. (c) WS2 flm
ticket map distribution
Conclusion
Finally, we have provided a comprehensive overview of the all-integrated modulators in the
THz frequency range, the frequency and the polarization. The major modulator modulation
methods, from all-optical to all-electronic and MEMS approaches, have been specifically
outlined. Although the first two achieve comparable value in terms of modulation speed and
depth, MEMS are, although highly effective, inherently sluggish and difficult to scale across
the whole THz range. A complete electronic approach allows for an increased level of
miniaturization, providing advantageous equipment efficiency and energy consumption across
the whole optical approach. Finally, amplitude modulators have achieved a high degree of
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maturity in this vibrant and rapidly expanding field with a remarkable result. The modulator
architectures are now described by the different final application specifications. In contrast,
frequency and polarizing rotators, which would have a great effect in a number of fields of
study, are intrinsically more difficult to design and still not fully exploited.
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PECULIARITIES OF USING INFORMATION TECHNOLOGIES IN MARKETING
Volodymyr PAVLENKO
Kyiv National University of Technologies and Design
Ihor PONOMARENKO
Kyiv National University of Technologies and Design
ABSTRACT
The study considers the features of marketing development in terms of digitalization and active
reorientation of a large number of consumers to the digital environment. The intensity of
innovations development in the field of information technologies is established and expediency
of the received results use in practical activity is proved. The positive influence of information
technologies on the development of business processes and bringing to the maximum level of
profit is determined. The expediency of using effective marketing strategies to identify the
target audience, establish communication with potential customers and ensure a high level of
consumer loyalty in the long run. The main tools of digital marketing, which are used by modern
companies to optimize their activities, are identified. It is proven that companies use a
significant number of digital marketing tools depending on the specifics of activities and socioeconomic and psychological characteristics of the target audience. The list of current digital
marketing tools changes in accordance with the peculiarities of information technology
development. The relationship between the development of information technology and the
ability to accumulate and process large arrays of diverse information (structured, semistructured and unstructured data). The importance of using cloud services to store data and build
mathematical models that identify hidden relationships and optimize digital marketing
strategies has been proven. It is established that modern information technologies have allowed
to use digital data, text descriptions, graphic images, as well as audio and video content like
valuable information. The expediency of using machine learning methods as an important
element of information technologies in the process of processing available information and
using the obtained results to develop effective management decisions is determined. The
peculiarities of artificial intelligence as a further evolution of machine learning methods are
revealed. It is established that an important way to increase the effectiveness of marketing
strategy with the use of machine learning algorithms is the processing of visualized content. It
is determined that in the field of machine learning multimodality approaches have become
significantly popular, which involve the construction of models with the simultaneous use of
images, text, voice and audio content. Features of the neural networks use such as DALL-E for
image generation, which will increase the efficiency of digital marketing tools.
Keywords: Information Technology, Marketing, Machine Learning, Digitization, Artificial
Intelligence.
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INTRODUCTION
The process of digitalization contributes to the growth of Internet users number who use the
global network to achieve various tasks (work, study, leisure, etc.). The formation of effective
demand forces companies to actively refocus on the digital environment to optimize business
processes and maximize profits. Intensive innovation in the digital environment allows
companies to provide goods and services at a new level of quality, and consumers gain access
to advanced products. Due to the focus on consumers there is a constant improvement of
products in order to increase the need for innovation in the market. In the outlined conditions,
effective marketing strategies that enable companies to identify among competitors and build
marketing strategies become important. In the digital environment, companies are faced with
the task of using relevant digital marketing tools that will identify the target audience, establish
communication with potential customers and ensure a high level of consumer loyalty in the
long run. Achieving the goals involves the use of innovations in the field of information
technology, which will optimize existing marketing strategies in accordance with the specifics
of the digital environment in specific conditions.
MATERIALS AND METHODS
Digital marketing is used by the vast majority of companies in modern conditions, as it has
demonstrated its effectiveness in the implementation of comprehensive marketing strategies,
which are based on scientifically approaches and implemented in accordance with the
developed action plan. Companies have the opportunity to use a significant number of digital
marketing tools (Figure 1) depending on the specifics of activities and socio-economic and
psychological characteristics of the target audience.
Effective use of these digital marketing tools involves the use of modern information
technology. With the use of powerful computer equipment and specialized software, it is
possible to accumulate large amounts of information that will serve as a basis for the formation
of effective management decisions. The accumulation and processing of large amounts of
information is facilitated by cloud services, which, thanks to powerful equipment, allow
companies to quickly implement a variety of approaches to modeling and identifying hidden
relationships. Modern information technologies have made it possible to use digital data, text
descriptions, graphic images, as well as audio and video content as valuable information.
Thanks to the decisions formed on the basis of the complex analysis it is possible to realize the
complex administrative decisions which promote increase of the company functioning
efficiency as a whole and optimization of marketing strategy in particular. Advanced
approaches in the field of information technology allow not only to establish the collection of
structured, semi-structured and unstructured information without the involvement of
employees, but also to set up automatic data processing. Specialized machine learning
algorithms allow to optimize the use of relevant digital marketing tools in accordance with the
tasks and the specifics of the primary data. By solving the problems of classification and
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regression, the maximum possible level of communication with the target audience and the
provision of relevant content is provided.
DIGITAL MARKETING
TOOLS

Search Engine
Optimization

Online Advertising

Contextual Advertising

Social Media
Marketing

Web Analytics

Mobile Marketing

Content Marketing

Email Marketing
Figure 1. Digital marketing tools [1].

The main goal of implementing marketing strategies in the digital environment is to ensure a
long-term economically grounded level of conversion. In addition, to assess the effectiveness
of the company in the digital environment and the effectiveness of marketing tools, a system of
metrics is used, which includes a scientifically grounded list of indicators in accordance with
the specifics of business processes.
RESULTS
The use of information technology in marketing can be carried out using a variety of approaches
and technologies. It should be noted that in modern conditions, machine learning methods have
become important, which are gradually transformed into artificial intelligence through the
improvement of appropriate algorithms and methods of collecting information for the
implementation of specific mathematical models. An important way to increase the
effectiveness of marketing strategy with the use of machine learning algorithms is the
processing of visualized content. When recognizing images using neural networks, two main
tasks are performed: classification and regression. Presented areas include:
I. Classification.
1.1. Image recognition (classification).
1.2. Image classification with localization.
1.3. Object detection.
1.4. Object (semantic) segmentation.
1.5. Instance segmentation.
ІІ. Regression.
2.1. Influence of factors.
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2.2. Forecast.
2.3. Associative rules [2; 3].
At the beginning of 2021, multimodality approaches, which provide for the construction of
models with the simultaneous use of images, text, voice and audio content, have gained
significant popularity in the field of machine learning. The OpenAI Artificial Intelligence
Research Laboratory introduced the public to the DALL-E neural network, which allows
companies to create images with a size of 256x256 pixels based on a text description [4]. The
limitations of this approach are explained by the training of the neural network based on the
English description. Chinese scientists have developed their own neural network CogView [5],
which in certain respects surpassed the results of OpenAI. Developing the presented concept,
Russian-speaking experts have built their own neural models that allow companies to generate
images based on Cyrillic text descriptions. There are currently two versions of the model:
- ruDALL-E Kandinsky (XXL) contains 12 billion parameters;
- ruDALL-E Malevich (XL) contains 1.3 billion parameters [6].
The presented approaches are at the beginning of implementation in practice, because it is not
always possible to correctly generate visualizations based on a text description. However, there
are many examples of the use of neural networks such as DALL-E, which allow companies to
create successful visual objects.
The presented approach gives the company very important advantages in the process of
developing and implementing marketing strategies in the digital environment. Thanks to the
use of neural models of the DALL-E class, it is possible to quickly create relevant content that
will increase the effectiveness of communication with the target audience within certain digital
marketing tools. First of all, it is advisable to generate visualizations for interaction with users
on social media. In the process of implementing marketing campaigns, it is possible to quickly
identify user requests and use a text description to create images that will be used in advertising
campaigns [7].
DISCUSSION AND CONCLUSION
Further prospects for the introduction of advanced information technologies in digital
marketing are very high due to the intensive development of various technologies. The
evolution of machine learning algorithms and the sustainable development of artificial
intelligence allow companies to build increasingly effective marketing systems, which through
the use of relevant tools will increase the level of personalization of proposals and interaction
with specific customers. Promising areas for the development of neural networks such as
DALL-E are HTR (handwriting recognition in photographs), Zero-shot Object Detection
(detection in images of objects given in natural language) and VQA (answers to questions based
on images) [8, 9 , 10]. These approaches can also be used to optimize marketing strategies in
the digital environment.
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ÖZET
Evsel katı atıkların yönetiminde nihai bertaraf yöntemi olan katı atık depolama sahalarının en
önemli sorunlarından biri çöp sızıntı suyudur. Sızıntı suları, kompleks yapılara sahip ve yüksek
kirletici konsantrasyonları içeren, arıtımı oldukça zor atık sulardır. Bu nedenle kompleks atık
suların arıtımında doğal kaynaklardan elde edilen, verimi yüksek fakat düşük maliyetli
adsorbentlerin aranmasına yönelik çalışmalar son zamanlarda hız kazanmıştır. Adsorbsiyon
çalışmalarında zaman, iş gücü ve kimyasal kullanımının minimumda tutulabilmesi için son
zamanlarda farklı modellemeler kullanılmaktadır. Bu modeller arasında Yüzey Yanıt Metodu
(YYM), adsorpsiyon prosesine etki edebilecek bağımsız değişkenlerin, adsorbentlerin
adsorpsiyon verimi veya kapasitesi bağımlı değişkeni üzerindeki etkisini optimize edebilmek
için kullanılmaktadır. Bu çalışmada, YYM ile optimize edilen deney düzeneğinde Mersin İli
katı atık depolama sahasından temin edilen çöp sızıntı suyundan yine Mersin İli sahillerinden
toplanan midye kabuklarından (MK) elde edilen doğal adsorbent ile renk giderimi
amaçlanmıştır. Toplanan midye kabukları yüzey kirleticilerinden arındırmak için bir ön
işlemden geçirildikten sonra 850 oC de 2 saat kalsinasyon işlemine tabi tutulmuştur. Kalsine
edilen midye kabukları öğütülerek 0,2-0,4 mm partikül boyutlarında adsorbent olarak kesikli
adsorpsiyon deneylerinde kullanılmıştır. Kesikli adsorbsiyon deneyleri; farklı adsorbent dozu
(0,43-0,81 g/50 mL), temas süresi (60-180 dk), pH (3,0-8,0) ve seyreltme oranlarında
gerçekleştirilmiştir. Belirli zaman aralıklarında alınan numunelerde renk giderimi Pt-Co (465
nm) yöntemi ile UV-VIS spektrofotometrede tayin edilmiştir. Çalışma sonucunda çöp sızıntı
suyundan en yüksek renk giderim verimi %13,75 lik seyretme oranında pH 6,75 ve 0,81 g/50
mL adsorbent derişiminde 150 dk sonunda %92,1 olarak tespit edilmiştir. Sonuç olarak midye
kabuklarından elde edilen doğal adsorbentin herhangi pahalı bir ön işlem gerektirmeden çöp
sızıntı suyundan renk gideriminde etkin olarak kullanılabileceği belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Adsorbsiyon; Atıksu arıtımı; Midye; Renk giderimi; Sızıntı suyu
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DECOLORIZATION OF LANDFILL LEACHATE BY USING WASTE MUSSEL
SHELLS
ABSTRACT
One of the most important problems of solid waste landfills, which is the final disposal method
in the management of domestic solid waste, is leachates. Leachate is wastewater that has
complex structures and contains high concentrations of pollutants, which is very difficult to
treat. For this reason, studies on the search for high-efficiency but low-cost adsorbents obtained
from natural sources in the treatment of complex wastewater have recently gained momentum.
Recently, different models have been used to keep time, labor and chemical usage to a minimum
in adsorption studies. Among these models, the Surface Response Method (RSM) is used to
optimize the effect of independent variables that may affect the adsorption process on the
dependent variable of the adsorption efficiency or capacity of the adsorbents. In this study, it
was aimed to remove color from leachates obtained from the solid waste landfill area by using
a natural adsorbent material obtained from mussel shells with experimental setup optimized by
RSM. The collected mussel shells (MS) were calcined at 850 oC for 2 hours after a pre-treatment
to remove surface contaminants. Calcined mussel shells were ground and used as adsorbent in
particle sizes of 0.2-0.4 mm in batch adsorption experiments. Batch adsorption experiments
were carried out at different adsorbent dosages (0.43-0.81 g/50 mL), contact time (60-180 min),
pH (3.0-8.0) and dilution ratios (10-25%). Color removal of the samples taken at certain time
intervals was determined by Pt-Co (465 nm) method by using UV-VIS spectrophotometer. As
a result of the study, the highest color removal efficiency from leachate was determined as
92.1 % after 150 minutes at pH 6.75 and 0.81 g/50 mL adsorbent concentration at a rate of
13.75%. As a result, it has been determined that the natural adsorbent obtained from mussel
shells can be used effectively in the removal of color from leachate wastewater without
requiring any expensive pretreatment.
Keywords: Adsorption; Color Removal; Leachate; Mussel Shell; Wastewater Treatment

1. INTRODUCTION
Continuing industrial and commercial growth in many countries of the world in recent years
has led to significant increases in both urban and industrial solid waste production. Final
disposal of wastes in developing countries is often based on landfilling, although it may
potentially pose a threat of environmental pollution (Widomski et al., 2018). Landfill is the
most economical and globally accepted method in terms of operating and capital costs for the
final disposal of large volumes of solid wastes.
Landfill is the controlled, orderly and sanitary storage of domestic, commercial and some
industrial solid wastes (including sewage sludge) in a suitable land, and can be thought of as a
reactor where physical, chemical and biological processes take place, the structures of the
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wastes in it are changed and degraded. Leachate with a high organic and inorganic pollution
degree is formed as a result of rainwater entering the storage area, and biochemical and physical
decomposition of wastes. This wastewater contains many elements and compounds originating
from the main components of solid wastes. The biological oxygen demand (BOD) and chemical
oxygen demand (COD) values of the leachate are very high, and there are many substances in
its content that are dangerous for public health and the environment (Göde et al., 2019, Azadi
et al., 2021). Toxicity analysis using various test organisms has confirmed the potential hazards
of landfill leachates (Wdowczyk and Pulikowska, 2021). Thus, it is a prerequisite to purify
leachate from discharge to surface waters in accordance with regulations and to treat chemical
oxygen demand (COD), biological oxygen demand (BOD) and nitrogen compounds from
leachate firstly. Therefore, the resulting leachate must be treated before being discharged to any
receiving environment (Wowkonowicz and Kijeńska, 2017).
It is necessary to know the properties and amount of leachate in order to determine the treatment
methods and to design the treatment plant correctly. Leachates can be treated at or outside where
the wastewater is generated. In general, physical, chemical, biological and advanced treatment
methods are preferred in the treatment of leachate. Physicochemical treatment methods such as
coagulation-flocculation, chemical precipitation and chemical-electrochemical oxidation, are
generally used for pre-treatment/post-treatment of leachate. Biological methods are a
combination of aerobic, anaerobic and anoxic processes. It is generally not possible to provide
a final treatment with a single treatment method due to the presence of complex content of
leachate (Bove et al., 2015, Gao et al., 2014). Thus, it is difficult to treat leachate with
conventional methods, and for this, advanced treatment methods such as a combination of
physical, chemical and biological methods and membrane technologies are generally used in
leachate treatment. Adsorption process is one of the efficient treatment methods used to remove
dissolved organic pollutants such as dyes from industrial wastewater. Although various leachate
treatment methods exist, the adsorption process is preferred as the pre-treatment or posttreatment of leachate due to its ease and economy of operation. In addition, the adsorption
process of leachate with commercial activated carbon is preferred compared to other treatment
methods due to its high efficiency and ease of use (Ferraz and Yuan, 2019). However, due to
the high production cost of commercial activated carbons, many researchers have recently
focused on the preparation of various adsorbents from natural wastes.
The dark color of leachate caused by organic compounds is a serious problem in many
countries. Therefore, removing color is important in improving the environment. Color is often
the first pollutant to be recognized by the community, so the appearance of a dark brownish
color from landfill leachate can cause restlessness and anxiety in people. In addition, discharge
of untreated colored leachate to the receiving environment reduces the penetration of sunlight,
inhibiting the growth of aquatic life and photosynthetic activity (Widomski et al., 2018).
Adsorption is also an efficient treatment method used to remove dissolved organic pollutants
such as dyes from colored wastewater. The main purpose of this study, within the framework
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of waste recycling awareness, is to use waste mussel shells for color removal from leachate.
Response Surface Method (RSM) was used to optimize the effect of variables that may affect
the adsorption process, such as pH, adsorbent dose, initial color value, and contact time on the
adsorption efficiency of adsorbents. Langmuir, Freundlich, Harkins Jura, Scarthard and D-R
adsorption isotherm models and pseudo first order, pseudo second order, intraparticle diffusion
and Elovich kinetic equations were applied.
2. MATERIALS AND METHODS
2.1. Materials
The wastewater used in this study was supplied from the municipal solid waste storage area of
Mersin/Turkey. Mussel shells as a natural adsorbent material were collected from the coastal
areas of Mersin. All reagents used were of analytical grade.
2.2. Adsorbent Synthesis from Mussel Shells
The collected mussel shells (MS) were first washed several times with tap water to purify them
from solid particles and impurities, and then kept in a hexane-water mixture for 1 hour. Then,
shells were washed with distilled water several times and dried in an oven (THERMO-Heraeus)
at 80 °C for 1 day. The MS taken from the oven were burned in the muffle furnace (THERMO
Scientific–Heraeus) at 850 ℃ for 2 h for the calcination process. During the calcination process,
CaCO3 in the mussel shells is expected to be converted to CaO (Eq. 1). The calcined shells were
ground with a laboratory type grinder and sieved with a 212 µm sieve (RETSCH–AS 212 mic).
CaCO3(k)→CaO(k)+CO2(g)

(1)

2.3. Adsorption Experiments
Batch adsorption experiments were carried out to determine the optimum conditions of the
parameters (pH, adsorbent dose, contact time and initial color value) that are important for the
adsorption process by using this adsorbent (MS) obtained from mussel shells. In order to
determine the effect of different initial pH of wastewater (leachate) on the adsorption efficiency,
pH was studied in the range of 3.0-8.0. In order to determine the optimum adsorbent
concentration, initial color value and reaction time, experiments were carried out at 0.43-0.81
g/50 mL adsorbent concentration and reaction times of 60-180 minutes. Batch adsorption
experiments were carried out in 50 mL flasks and at a stirring speed of 200 rpm. After mixing,
the suspensions were centrifuged at 4000 rpm for 5 min and the color remaining in the solution
was measured with a Hach Lange DR 3600 Spectrophotometer. The adsorption capacity of
adsorbents at equilibrium was calculated according to the following Equation (2):
𝑞𝑒 =

(𝐶0 −𝐶𝑒 )
𝑚

∗𝑉

(2)

In the equation qe: adsorption capacity of the adsorbent (mg/g), C0: initial color value (Pt-Co),
Ce: color value at equilibrium, V: solution volume (L) and m: adsorbent mass (g/L).
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2.4. RSM Method
Optimization studies were carried out using the RSM created by the Design Expert Software
12 software. RSM allows to find the efficiency and optimization of all possible parameters with
minimal experimental work. In the RSM-CCD model used to obtain the experimental design
matrix, a full factorial design is required for the effect of parameters required for optimization
such as pH, MS concentration, reaction time, initial color value, and interactions between them.
The "N" factors represent the number of runs for the entire method given in Equation 3:
N= 2n + 2n + nc

(3)

In the equation, 2n; factorial studies, 2n; axial movements and nc; represents the work of the
center. A CCD with five factors (pH, color value, reaction time and MS concentration) was
used to analyze the effects of the parameters and the ranges of the independent variables are
shown in Table 1.
Table 1. All variable factors in CCD model
Factors

Unit

Low

High

pH

A

-

3.0

8.0

Contact Time

B

min

60

180

Adsorbent Concentration

C

g/50 mL

0.43

0.81

Dilution Ratio

D

10

25

The relationship between dependent and independent variables was examined in CCD using
the quadratic polynomial model. The percent recovery was calculated as shown in Equation (4):
k

Y = 0 +  
i =1

k

i

x
i

i =1

ii

k

k

xi +  
2

i =1 j =1

ij

x x +
i

(4)

j

Where; β0, βi, βii, βij are the regression coefficients for the cutoff, linear, quadratic, and
interaction terms, respectively, and Xi and Xj are the independent variables.
2.5. Color Measurement
Water samples were collected from the mixing system of the adsorption process, centrifuged
(BHG Heka) before color measurement, and analyzed for color (in Pt–Co unit), periodically.
Color was measured according to standard methods (APHA, 2005).
3. RESULTS AND DISCUSSIONS
3.1. Effect of pH on the Color Removal
Solution pH significantly affects the adsorption process, active sites and adsorbent-adsorbate
species. Three-dimensional graph showing the color adsorption capacity of MS particles for
different pH and different initial color values by mussel shells are given in Fig. 1. While the
highest color removal efficiency (91%) was reached at pH 6.75, the color removal efficiency
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decreased as the pH decreased. Minimum yield was obtained at pH 3.0 as 85%. Although this
value is quite high, in general, the increase in pH caused an increase in the adsorption efficiency.
This is because in the adsorption process, the adsorption of typical organic pollutants from
water generally increases with decreasing ambient pH. Similarly, Veli et al. (2021) reported in
their study that the color removal efficiency increased from 13% to 52% by increasing the pH
from 5.0 to 8.0. They also pointed out that increasing the pH from 4.0 to 6.5 caused to increase
of color removal from 74% to 90%. The same increasing trend was also observed in adsorbent
concentration. Increasing the adsorbent concentration in the medium increased the adsorption
efficiency of the adsorbent. The adsorbent is well dispersed in the solution at low adsorbent
concentrations, and all of the adsorption points on the surfaces are in communication with the
adsorbate. When the adsorbate concentration in the medium is high, the adsorbate adheres to
all active points on the adsorbent surface, and thus, as the adsorbent concentration in the
medium increases, the number of active sites and thus the adsorption efficiency increases. In
other words, the effective active points of MS particles per unit adsorbent mass increase [68gaziden]. According to these data, our results are supported by literature results.

Figure 1. Variation of color adsorption capacity MKHAp particles with pH-adsorbent dose
3.2. Effect of Adsorbent Concentration on the Color Removal
While working on the removal of any pollutant in the adsorption process, the most important
factor affecting to selection of the best adsorbent dosage are its economic and effective removal
efficiency. In Fig. 2, a three-dimensional graph showing the effect of different adsorbent
concentration and reaction time on color removal efficiency for MS particles is given. In Fig.
2, it is seen that there is a slight increase in the adsorption capacity as the concentration of MS
particles in the medium increases between 0.43-0.81 g/50 mL. While the color removal
efficiency was 88.5% at the lowest adsorbent concentration of 0.43 g/50 mL, this value
increased to 92.1% when the adsorbent concentration in the medium was 0.81 g/50 mL. As the
adsorption time increased from 90 min to 150 min, the interaction between adsorbent and
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adsorbate increased, and the color removal efficiency increased from 86% to 89%. Although
this increase shows that the color removal efficiency increases with the prolongation of the
contact time, it has been revealed that the adsorbent has a very high color removal capacity of
86% in the first 90 minutes.

Figure 2. Variation of color adsorption capacity MS particles with time-adsorbent dose
3.3. Effect of Dilution Rate on the Color Removal
Figure 3 shows the variation of color removal efficiency for MS particles in the adsorption
process depending on the different contact time and dilution rate. According to the results
shown in the graphic, it has been shown that there is a slight decrease in the adsorption
efficiency with decreasing of color intensity (increasing of dilution ratio) in the medium. Since
there is not much difference between 13.8% and 21.3% dilution rates of wastewater, it can be
accepted that the initial color value of wastewater does not change much. Similarly, increasing
the adsorbent dose caused to increasing of color removal efficiency at each dilution ratio.

Figure 3. Variation of color adsorption capacity MS particles with dilution rate (%)-adsorbent
dose
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Optimum conditions were determined with the data obtained as a result of all analyzes to
determine the effect of ambient conditions. While determining these conditions, "minimum"
adsorbent dose, optimum time and "maximum" color value that is aimed to be removed were
targeted in order to reach the maximum adsorption capacity value. Accordingly, optimum
variable values were determined as pH 6.75, 25 °C, 13.75% dilution rate and 150 min.
3.4. Modeling and Statistical Analysis
In this study, linear, two-factor interaction (2FI), quadratic and cubic types were used to obtain
the regression equations and analyze the experimental data. The model representing the
adsorption efficiency (%) is given in Eq. 5. In the equation, a positive value represents an effect
that supports optimization, while a negative value indicates an inverse relationship between
factor and response (Mourabet et al., 2017). In terms of coded factors, the equation can be used
to make predictions about the response for given levels of each factor. By default, high levels
of factors are coded as +1 and low levels as -1. The coded equation was used to determine the
relative influence of the factors by comparing the factor coefficients.
Efficiency (%)=+87,37+1,15A+2,15B+0,8352C-0,7046D+0,1488AB+0,0826AC+0,6563AD0,0703BC-0,0287BD-0,0456CD+1,07A2+0,9881B2+0,7228C2+0,7894D2
(5)
Analysis of variance (ANOVA) was applied to the analysis results to determine the statistical
significance of the study (Table 5). The ANOVA model includes statistical significance and
sufficiency (F value), probability value, and appropriate precision terms (Srivastava et al.,
2015). When the ANOVA results for the adsorption efficiency of color removal with mussel
shells are examined, the F value of 115.58 indicates that the model is important. P values less
than 0.0500 indicate that the model terms are significant. In this case, terms such as A, B, AB,
AC, AD, BC, BD, CD, A2, B2, C2, D2 are important model terms. The estimated correlation
coefficient value (R2: 0.95) is consistent with the actual correlation coefficient value (R2: 0.98).
An appropriate precision value greater than 4 is desired, and the value of this study is 36.14.
The correlation of the experimental values should be examined in order to determine the
suitability of the program. The correlation curve for determining the validation values by the
RSM model is given in Fig. 4. This curve, which was specified to determine its accuracy, was
drawn according to the predicted output values diagram in the Design-Expert software and the
actual output values diagram calculated as a result of the experiments. The points of each
experimental set, indicated by different colors, and the experimental results with the correlation
curve represent the experimental result and the predicted values, respectively, according to their
increasing values. The more focused the points are on a straight line, the better the distribution
and acceptability of the data. According to Fig. 4, data placed close to the line show that the
true values fit a certain function and the data distribution trend is good.
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Table 5. ANOVA analysis of results
Source
Model

SS
242.06

Df
14

MS
17.29

F-value
115.58

p-value
<0.0001

A-pH

31.87

1

31.87

213.07

< 0.0001

B-Time

110.37

1

110.37

737.81

< 0.0001

C-Dose

17.03

1

17.03

113.84

< 0.0001

D-Dilution Rate

11.90

1

11.90

79.55

< 0.0001

0.35
0.11
6.89
0.081
0.013
0.034
31.48
26.81
14.47
17.11
2.24
1.80
0.443
274.96
0.990
0.981
0.950
36.149

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
10
5
49

0.35
0.11
6.89
0.081
0.013
0.034
31.48
26.81
14.47
17.11
0.1496
0.1801
0.0887

2.37
0.75
46.06
0.54
0.088
0.228
210.42
179.24
96.73
114.39

0.1448
0.4001
< 0.0001
0.4726
0.7703
0.6393
< 0.0001
< 0.0001
< 0.0001
< 0.0001

AB
AC
AD
BC
BD
CD
A2
B²
C²
D2
Residual
Lack of Fit
Pure Error
Correct Tot.
R2
Adjusted R2
Predicted R2
Adeq Precision

Figure 4. Correlation plot of actual and predicted values of color removal efficiencies
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3.5. Isotherm and Kinetic Models
Adsorption isotherms (Langmuir, Freundlich, Harkins Jura, Dubinin Radushkevich (D-R), etc.)
are used to understand how adsorbed molecules are distributed between aqueous and solid
phases under equilibrium conditions. For our study, the fixed parameters of the adsorption
isotherm equations were calculated by regression using a linear form of the isotherm equations.
Model constants and correlation coefficients (R2) for each isotherm model are presented in
Table 6. In the Freundlich isotherm model, n and Kf values which are known as the adsorption
density and relationship between adsorbent-adsorbent respectively are important. A value of n
<1 indicates that the adsorption process is chemical, and a value of >1 indicates that the
adsorption process is physicall. The fact that the n value of MS particles was >1 (4.78) showed
that the adsorption process took place chemically. The high Kf value (7.29) revealed that the
relationship between adsorbent and adsorbent is strong. In the Dubinin–Radushkevich (D-R)
isotherm, the E value is important to distinguish the type of adsorption. An ε value of between
1-8 kJ/mol indicates the physical adsorption, and a value of between 9-16 kJ/mol indicates the
chemical adsorption (Gündüz and Bayrak, 2017). The results of the study showed that the
adsorption process is realized by chemical bonding, and the isotherms that best explain this
process are Langmuir and Harkins Jura isotherms.
Table 6. The isotherm models and their constants
Isotherm Model
Freundlich

1
Inq e = InK f + InCe
n
7.29
4.78

Kf (mg/g)(L/mg1/n)
n
R2
Langmuir
Q0 (mg/g)

0.91
1
1
1
=
+
q e Q0 bCe Q0
8.41

b (L/mg)

3.72

2

R
Harkins-Jura

0.99
1/q2e = B/A −

B

2.11

A
R2
D–R
β
Qs
R2
𝛆
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2.25
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11.14
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Adsorption kinetics is used to evaluate the binding mechanism of the solute to the adsorbent
surface and to explain the adsorption rate. Various models have been developed to describe
mechanism models in the literature (Alouani et al., 2018). In this study, color adsorption
kinetics using MS particles was evaluated with pseudo-first-order, pseudo-second-order,
intraparticle diffusion and Elovich kinetic models. Kinetic constants and correlation values (R2)
are summarized in Table 7. When the correlation coefficients of the kinetic models were
evaluated, it was seen that the adsorption kinetic was fit in the pseudo first, pseudo second and
Elovich kinetic models while, the highest correlation coefficient (R2: 0.99) was obtained in the
pseudo second order model.
Table 7. The kinetic models and their constants
Kinetic Model
Pseudo first degree

log(q e − q t ) = logq e −

k1 (L/dk)

4.35x10-2

qe (mg/g)

8.23

R

2

Pseudo second degree

0.97
1
1
1
=[
]
+
∗t
qt
k2 ∗ qe2
qe

k2 (L/dk)

3.06x10-2

qe (mg/g)

13.89

R

2

0.99
q e = k p t 0.5 + C

Intraparticle diffusion
Kp (g dk0,5)

0.04

C (mg/g)

18.11

R

2

Elovich

0.99
qt =

β

1
1
In(αβ) + + Int
β
β
4.35

α (mg/g dk)
R

k1
∗t
2.303

0.43

2

0.98

k1; Langergren rate constant, k2; Rate constant, qe; Amount of
adsorbed substance at equilibrium, Kp; C; Intraparticle diffusion
model rate constants, β; Elovich constant α; Adsorption rate
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CONCLUSIONS
In this study, waste mussel shells were used to remove color from leachate with the approach
of recycling of biowastes. In the ANOVA results, the F value calculated for MS was 115.58,
indicating that the model used was significant. Optimization of the experimental conditions
required for decolorization of leachate by synthesized MS particles was investigated by using
the CCD method, depending on pH, dilution ratio, contact time and adsorbent dose. Optimum
conditions for color removal were obtained at pH 6.75, 0.81 g/50 mL adsorbent dose, 25 °C,
and 13.75 % dilution ratio. The adsorption removal efficiency was obtained as 92.1% under
these optimum conditions. When the experimental data were analyzed by using isotherm and
kinetic models, it can be concluded that the adsorption process for MS adsorbent can be
expressed with Langmuir and Harkins Jura isotherms, and the decolorization behavior of the
adsorbent of MS was found to be suitable for the pseudo second order kinetic model. With its
low cost and environmentally friendly superiority, mussel shell particles have shown that it can
be used as a promising adsorbent for color removal from leachate.
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ABSTRACT
Year 2021, the coronavirus (COVID-19) is badly affecting all countries in the world. As well
as the studies of the vaccine development because of the COVID-19 pandemic, scientists have
noticed significant improvements in the worldwide air quality. As a result, the number of the
premature deaths and illnesses caused by continued exposure to dangerous gases or volatile
organic vapors (VOCs) has been decreased.
One of the most important methods preferred for the detection and control of VOCs is the
development of thin film sensors. In this study, pillar[5]arene -based materials were selected as
nano thin film materials to investigate theirs VOCs sensing abilities. Pillar[5]arene -based nano
thin films were prepared by using Langmuir-Blodgett (LB) thin film technique. The gas kinetic
studies were occurred by exposing the P5/LB thin film to organic VOCs vapors such as carbon
tetrachloride, dichloromethane and chloroform. All kinetic studies were carried out using
Quartz Crystal Microbalance (QCM) technique. The results showed the response of the
pillar[5]arene -based LB films to the harmful vapors large, fast and reversible at room
temperature.
Keywords: Piilar[5]arene; nano thin film, chemical sensor; QCM.
1. INTRODUCTION
The level of Volatile Organic Compounds (VOCs) is consistently higher indoors than outdoors
in our daily life. The VOCs are released by a wide range of industrial products such as cleaning
materials, paints, cosmetic, varnishes, fuels, disinfecting etc. [1,2]. VOCs can easily evaporate
into the atmosphere and creates potentially toxic conditions for humans because of its low
boiling point. Therefore, it is required to measure the exact number of VOCs and control the
presence of VOCs in the ambient atmosphere with special sensitive material based gas sensing
instruments using. Langmuir-Blodgett (LB) technique is the most attractive technique for
VOCs applications, because of homogeneous deposition over large areas and the monolayer
thickness [3]. Although many developments have been done on LB thin film fabrication
method, the papers studied both this technique and pillar[n]arene compounds as a novel class
macrocycles compounds are not enough for VOC detection applications.
In this presented study, the pillar[n]arene-based materials are selected as sensor materials. This
material is played a vital role in the field of supramolecular chemistry [4]. Moreever, the number
of projects and researches were grown about pillar[n]arenes because of the noticeable features
reported by Zhu and his group [5]. Thanks to rigid and symmetric architecture led to easy
modification, pillar[n]arenes can be used in biological applications [6,7].
The applications of pillar[5]arene-based LB thin film sensor, which were tested using Quartz
Crystal Microbalance (QCM) were reported in this review. The VOCs for chemical sensor
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applications were selected from aliphatic hydrocarbons and aromatic hydrocarbons such as
dichloromethane, chloroform, carbon tetrachloride, benzene, toluene and benzene. The QCM
kinetic results presented in this study showed that VOCs sensor components comprising of
pillar[5]arene-based LB films have potentials for detection harmful VOCs.
2. THE PREPARATION OF PILLAR[5]ARENE-BASED LB THIN FILMS
In the certain concentrations’ value of pillar[5]arene (given in Fig. 1)and chloroform (or a
suitable solvent) solution was smoothly spread on cleaned pure water to take isotherm graph
of pillar[5]arene molecules. The obtaining of pillar[5]arene isotherm and the preparation of
pillar[5]arene /LB thin films were achieved with LB trough (Model 622-NIMA). A temperature
control unit and the microbalance sensor were fixed to this trough in order to control the
temperature of pure water and surface pressure, respectively. The Y type, generally, (the
selected deposition type) pillar[5]arene /LB thin films were produced at suitable value of
surface pressure which was determined from the isotherm graph.
For the characterization of the structural properties of pillar[5]arene LB thin films, a quartz
glass slide to which a monolayer will be transferred was used as a substrate for UV-Vis, AFM,
SEM etc. measurements. Fig. 2 presents a symbolic demonstration for the fabrication of
pillar[5]arene LB thin films onto the quartz glass.

Fig. 1. The chemical structure of pillar[5]arene molecule.
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Fig. 2. A symbolic demonstration for the fabrication of pillar[5]arene LB thin films onto
the quartz glass.
A quartz crystal was used in an overlapping keyhole design in QCM measurements to perform
the homogeneity and reproducibility of pillar[5]arene LB thin films. All data is obtained as a
function of time by recording the resonance frequency change of pillar[5]arene-coated quartz
crystal. Characterization studies using the QCM technique were carried out in two stages. In
the first step, the resonance frequency of non-coated quartz crystal is recorded after this
substrate is cleaned, dried and its frequency change reaches a stable value. In the second step,
the QCM frequency values of pillar[5]arene LB thin film monolayers were performed on both
layers and their transferability on quartz substrate during the deposition process. A symbolic
demonstration for the fabrication of pillar[5]arene LB thin films onto the quartz crystal is
presented in Fig. 3.

Fig. 3. A symbolic demonstration for the fabrication of pillar[5]arene LB thin films onto the
quartz crystal
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A study of the homogeneity and reproducibility for the deca pyridin-2-amine bearing
pillar[5]arene (P5-PA)-coated quartz crystal LB film was presented in Fig. 4 [8]. This figure
shows that a linearity is observed between the frequency change and P5-PA LB layers with a
linear regression value of 0.9949. This linearity demonstrated that each P5-PA bilayer was
successfully deposited and almost equal mass was coated onto the QCM substrate.

Fig. 4. The characterization result of pillar[5]arene-based LB thin films [8].
3. GAS MEASUREMENTS OF PILLAR[5]ARENE-BASED CHEMICAL QCM
SENSOR
LB film coated QCM sensor is used for exposure to chemical VOCs to investigate kinetic
interaction between sensor molecules and VOCs molecules. Fig. 5 shows the QCM-gas kinetic
mechanism as a symbolic representation by monitoring the frequency shift, Δf as a function of
time.
When the LB coated QCM crystal was exposed to VOCs, the profiles obtained were similar to
each other’s. In the initial state, dry air injected into the gas cell until 120 s and the frequency
changes versus time is almost constant until the selected VOCs molecules injected into the gas
cell. This process is called baseline of LB coated QCM sensor. A surface effect and/or a
diffusion process start between QCM sensor and VOCs molecules when gases were injected
into the gas cell. The QCM frequency change depends on the number of these interactions until
equilibrium is reached. It can be seen that the frequency values are dramatically increased in a
few seconds and then tend to decrease exponentially as a function of time until the dry air
molecules are injected into the gas cell at 240s. As a result, QCM frequency value is back to
the baseline value. This can be explained LB coated QCM sensor yields a reversible response
and it is recovered itself for a second measurement.
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Fig. 5. A symbolic representation of the QCM-gas kinetic mechanism.
Figs. 6a-6b show QCM kinetic results of pillar[5]arene LB thin film sensor against some
aromatic and chlorinated aliphatic hydrocarbons. From these figures, the relatively high
response values obtained from QCM kinetic results for aromatic and chlorinated aliphatic
hydrocarbons especially for benzene and dichloromethane are noteworthy, respectively. The
frequency shifts of the pillar[5]arene chemical sensor for the aromatic hydrocarbon and the
aliphatic hydrocarbon vapors having chloride are in the order of m-xylene < toluene < benzene
and carbon tetrachloride < chloroform < dichloromethane, respectively. It is proposed that the
larger molar volume, it is getting more and more difficult vapor to penetrate into pillar[5]arenebased LB film especially for m-xylene vapor. By the vapor molecules starting diffuse into
pillar[5]arene-based LB film (at 120. second) some interactions begin between vapor molecule
and pillar[5]arene sensor molecule. When the diffusion process time exceeds to average 85
second, the resonance frequency change arrives approximately stable value and this may be
explained for difficulty of vapor molecule to diffuse exchange and interact with pillar[5]arene
molecules.
The insets of Figs. 6a and Fig. 6b present the QCM kinetic results of pillar[5]arene-based
chemical sensor at different concentrations for dichloromethane and benzene vapors,
respectively.

www.artuklukongresi.org

907

Mardin, TURKEY

7th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

Fig. 6. The QCM results of the pillar[5]arene-based chemical sensor (a) for haloalkane vapors
and dichloromethane (Inset) (b) for aromatic hydrocarbon vapors and benzene (Inset). [9]
4. CONCLUSIONS
In this review study, the coated mass with pillar[5]arene on the quartz crystal was evaluated as
mass sensitive QCM chemical sensor. This pillar[5]arene-based chemical sensors were
investigated for measuring at room temperature. The pillar[5]arene-based chemical sensor
exhibits fast response and high recovery performance to benzene and dichloromethane vapor
among aromatic and chlorinated aliphatic hydrocarbons used in kinetic tests, respectively.
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These results present a potential gas sensor element controlled via LB technique for the
developing of pillar[5]arene-based chemical gas sensor.
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ABSTRACT
Recent research in sports and exercise science/medicine that attempts to enhance athletes'
outcomes increasingly investigates the genetic basis of athletic performance (AP). Although
individual differences between athletes are significantly attributed due to internal genetic
factors, AP is a multifactorial complex human trait determined by the interaction of other
external environmental factors. Despite coalescing both physiological and psychological
traits, wide research and efforts focused on discovering performance-related genes of the
physical aspect. Seminal studies recently refer to the significance of the psychological factors
from a psychospiritual perspective integrating crucial concepts such as spirituality as a
predominant aspect of the athlete as a human being. Findings further emphasize the role of
powerful beliefs and mature personally integrated individual values in increasing the athlete's
capabilities in the sporting context. Therefore, sport psychology consultants advocate the idea
of holistic personal development as the foundation for performance excellence. According to
these findings, a paradigm shift in the existing coaching strategies embraced to develop
athletes and enhance performance is substantial for an elite sporting experience. Examining
these key components of AP, this review briefly summarises recent advances and sheds the
light on the gap existing in the current exercise genetics literature investigating both aspects.
This study aims to deliver a holistic view of AP following a descriptive analysis of the
complex biology of athletes and their core identity as human beings frequently influenced by
the interrelated relations and interactions of several factors in play. In conclusion, we provide
an integrated conceptualization of elite performance as a variable outcome supported or
constrained with the interactive and indeterministic-stochastic nature of the existing factors.
These findings attempt to guide athletes, coaches and other practitioners in the sports field in
their endeavours to achieve peak performance while protecting the spirit of sports in the
increasingly commercial ever-changing environment of today.
Keywords: Holistic coaching, Elite athletic performance, Exercise genetics.

I.

Introduction
Environmental differences and genetic variation are two broad categories where the
sources of human variability exist. [1]. While, physical characteristics are considerably
related to a person's DNA, determined by proteins in the body. Behavioral traits are much
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vulnerable to change due to environmental influences (shared or non-shared), making it
difficult to establish a biochemical chain of causation between specific genes and
complicated human behaviors [2]. Montgomery's (1998) first discovery of the gene
influencing human physical performance – (ACE) was the spark that induced the fact that
athletic performance might be, to a great extent, influenced by genetic factors [3]. However,
recent studies show no single trait or gene impacting an individual’s athletic performance
(AP). Rather, it is a group of different traits and genes that underpins the athlete’s unique
genotype (the entire set of genes carried by an organism), defining AP as a multifactorial,
polygenic complex trait. Montgomery's work was followed by a massive number of studies
that examined the main performance-related traits impacted by genetics such as; muscular
strength, primary muscle fiber types, VO2 max, muscle mass, height, flexibility, coordination
and intellectual ability [4]. Concluding that athletic ability is as high as 80 per cent
determined by genetics after the age of 18 [5]. The rest is left to individual differences and
factors such as the environment. Nevertheless, it is likely that a large number of genes are
involved, each of which makes only a small contribution to athletic performance [6].
Examining the key interacting variables; AP is characterized as a significant outcome of
continuous complex psychophysical adaptations, influenced by the interrelated relations and
interactions of genetic and environmental factors [7][8][9]. However, despite the distinct role
of genetics in individual differences between these psychological and physiological traits,
environmental factors have a tremendous influence on the acquisition of AP [10]. Recently,
much of the research for performance enhancement focuses on the genetic basis of AP.
However, it was acknowledged that no single gene impacts an athlete’s performance, rather,
it is a combination of several different traits combined and works in interplay with the
external factors that requests a universe of biochemical interactions of almost infinite
complexity [5[11].
Moreover, several studies referred to personality as an isolated extrinsic factor influencing
AP, however, these studies approached personality in some way different from the approach
adopted by sport psychology [12][13]. Implications of the findings in the psychological and
physiological aspects are thoroughly examined and discussed below.
Attributes of performance
Initially, examining the psychological factors underlying performance enhancement, two
main topics were potential areas of interest in this review. The first is the absence of the role
of genetic factors in performance‐related psychological traits, which has been largely ignored
in sport psychology.
The second is the holistic understanding and development of the athlete, through integrating
crucial concepts such as spirituality that is thought to play a pivotal role in performance
excellence and seems to complement the understanding of an integral part in the human
being; what cannot be understood from a mere materialist view [13][14]. In this way, the
sport itself is conceptualized as an experience where personal excellence occurs alongside
performance excellence” [15]. A concept that was theoretically identified to play an
important role in enhancing sports performance, and contributing to personal growth and
well-being [16][17]. Either in consideration of specific religious beliefs and the application of
religious observances in mental skills training (MST) [18][19], or/and in spiritual aspects of
positive psychological states such flow states and peak experiences concerning performance
and task mastery [20][21].
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Accordingly, the literature describes how physical performance is interrelated and influenced
by complex psychological traits [22][23], and mind-body practices acknowledged eliciting
specific changes in the function of several genes related to physical performance [24].
The studies further indicate a stochastic state of the process of gene expression (the process
by which information from a gene is translated by the organism in the synthesis of a
functional gene product that enables to produce a protein or other molecules) in
neurobiological systems, that inherently dictate a non-deterministic biological state and
variability of physical performance in the inter-individual level [25]. Another topic of interest
is that estimates of inheritance for traits are specific to the sample studied, that “changes to
the environment can change the heritability estimate from the same sample of individuals
with the same genotype” [27]. As a result, discussions around genes, should not be viewed as
determinants for success in sport but rather as markers for modulation and individualization,
which is of variable influence over the individual’s life span [6][28].
II.

Discussion

The psychological component
Along with other findings that reported genetic influence on personality, these findings further
support a shift from the passive thinking of how the environment affects individuals. And
more likely to embrace an approach that recognizes the active role the persons play in the
selection, modification and creation of the environments [2]. Those innate psychological traits
could shape both personal choice of the environment and personal interpretation and
representation of that environment [12][29][30].
The physical component
Findings of the studies reviewed show that, despite the genetic factors influencing several
physical traits, it appears that the influence of genetic factors is often very small, that genes
should not be viewed as a cornerstone for elite performance. Resulting in various
psychophysical adaptations [24].
To this end, from this profound interaction between physical and psychological factors, and in
a trial for integrating concepts towards a holistic approach of performance. The following
Venn diagram in Figure 1. provides a descriptive analysis of the factors that are thought to
interact enabling or constraining in their effect.
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Figure 1. Conceptualizing the gene-environment and athlete interaction in the acquisition of
elite athletic performance.

The diagram illustrates how several environmental factors could interact relatively over time
to affect the genetic mechanisms. Subsequently, influence the phenotype (traits) of the athlete.
Thus, the more adverse the environmental factors are, the more likely genes are thrown into
confusion.
A holistic conceptualization of athletic perforamance
Based on the concepts elicited from the literature; described in the previous discussion and
consideration of the several factors identified in this review. In this section, we focus on
articulating an integrated conceptualization of elite performance in an attempt to guide
athletes, coaches and other practitioners in the field in their endeavors to achieve peak
performance. A necessary step towards protecting the spirit of sports in the increasingly
commercial ever-changing environment of today.
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TEKSTİL SEKTÖRÜNDE AR-GE MERKEZİNİN İŞLEYİŞİ VE SEKTÖR
AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: KİPAŞ HOLDİNG TEKSTİL ÖRNEĞİ
Öğr. Gör. Zehra Kurtul
Maltepe Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı Programı
ÖZET
İktisadi gelişmenin en önemli unsurlarından biri sanayileşmek ise; sanayileşmenin devamlı ve
yayılgan bir yapı kazanması içinde teknolojik ilerleme ve Ar-Ge üretiminin yapılması önemli
bir unsurdur. Bu nedenle bu araştırma tekstil sektörü açısından da Ar-Ge’nin önemli olduğu
düşünülerek tekstilde Ar-Ge’nin önemini belirlemek amacıyla yapılmıştır.
Bu araştırma tarama modelli olup Ar-ge ve tekstil hakkında literatür taramaları yapılmıştır.
Araştırma kapsamında Ar-Ge hakkında bilgi edinme formu hazırlanarak bu form Türkiye’de
Ar-Ge çalışmalarında ilk 250 firma arasında yer alan Kipaş tekstil üst düzey yöneticileri
tarafından cevaplandırılmıştır. Böylece tekstil sektöründe Ar-Ge merkezinin nasıl çalıştığı ve
Ar-Ge’nin tekstil açısından sağladığı avantajlar belirlenmiştir. Ar-Ge’nin tekstil açısından
sağladığı avantajları sıralayacak olursak; işletmelerde rekabet üstünlüğü sağladığı gibi zaman
kaybı olmadan yenilikleri ve gelişmeleri yakından takip etme imkanı oluşturmuştur. Yeni bir
ürün üretilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi, maliyet düşürücü ve standart
yükseltici mahiyette yeni tekniklerin uygulanması, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi ve
ölçek ekonomilerden pazara uyum sağlama kolaylığı getiren esnek üretime geçişi sağlamıştır.
Ar-Ge faaliyetleri yeni teknolojiler geliştirdiği gibi etkin bir şekilde bu yeni oluşturulan
teknolojilerin üretime dönüştürülmesini de sağlamaktadır.
Sonuç olarak Ar-Ge merkezi olan tekstil işletmelerinin bu avantajları kullandıkları görülmüştür.
Bu nedenle tekstil işletmeleri açısından Ar-Ge merkezi oluşturulması gerektiği sonucuna
ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Tekstil, Ar-Ge, Tekstil sektöründe Ar-Ge

THE FUNCTİONİNG OF THE R&D CENTER İN THE TEXTİLE INDUSTRY AND
ITS EVALUATİON İN TERMS OF THE INDUSTRY: KİPAŞ HOLDİNG TEXTİLE
EXAMPLE
ABSTRACT
If industrialization is one of the most important elements of economic development;
Technological progress and R&D production is an important element in the continuous and
diffuse structure of industrialization. For this reason, this research was carried out to determine
the importance of R&D in textile, considering that R&D is also important for the textile
industry.
This research is a scanning model and literature reviews about R&D and textile were made.
Within the scope of the research, a form for obtaining information about R&D was prepared
and this form was answered by the senior executives of Kipaş textile, which is among the first
250 companies in R&D studies in Turkey. Thus, how the R&D center works in the textile sector
and the advantages of R&D in terms of textiles have been determined. If we list the advantages
of R&D in terms of textile; In addition to providing a competitive advantage in enterprises, it
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has created the opportunity to closely follow innovations and developments without loss of
time. The production of a new product, raising the product quality or standard, the application
of cost-reducing and standard-raising new techniques, the development of new production
technologies, and the transition from economies of scale to flexible production that facilitates
adaptation to the market. R&D activities not only develop new technologies, but also effectively
transform these newly created technologies into production.
As a result, it has been seen that textile enterprises with R&D centers use these advantages. For
this reason, it has been concluded that an R&D center should be established in terms of textile
enterprises.
Keywords: Textile, R&D, R&D in the textile industry
1.GİRİŞ
Hem ülke ekonomisi bakımından hem de tek tek işletmeler bakımından Araştırma ve Geliştirme
(Ar-Ge) faaliyetlerinin öneminin arttığı günümüzde; ülkeler ekonomik ve sosyal kalkınmalarını
gerçekleştirebilmek, gelişmiş ülkelerle aralarındaki teknoloji açığını kapatabilmek, toplumun
refah ve mutluluğunu yükseltebilmek için Ar-Ge faaliyetlerine gereken önemi vererek, bu
faaliyetlerle ayrılan kaynakları arttırmak zorundadırlar. İşletmeler ise, teknolojideki hızlı
değişmelere ve bu değişmelerin yol açtığı yoğun ve şiddetli rekabete uyum sağlayarak
yaşamlarını sürekli kılmaları için, yeni mamül ve üretim süreçlerini geliştirmek
durumundadırlar. Çünkü işletmelerin yaşama gücü, müşterilerini memnun edecek ve onların
işletme ile bağlarını güçlendirecek yenilikler yapmalarına bağlıdır. (Şimşek,2000:365)
Tekstil işletmelerinin, sektörün gereği olarak dinamik bir yapıya sahip olması, sürekli tehditler
ve risklerle karşı karşıya kalmasına neden olduğundan tekstil işletmelerinin varlıklarını
sürdürebilmeleri adına alacağı önlemler arasında Ar-Ge çalışmalarının önemi büyüktür. ArGe’nin teknolojik gelişmelerin ilerlemesiyle birlikte rekabet üstündeki etkileri iyice artmıştır.
Günümüz tekstil işletmeleri teknolojiyi bir şekilde organizasyonlarında kullanmakta ve
işletmelerine adapte ederek yenilikleri izlemek zorundadırlar.
Bu anlamda işletmelerin yapılarına uygun stratejileri önceden belirleyip gerektiği zaman
uygulamalarının büyük yararı olacaktır ve işletmelere hedefledikleri pazarlarda önemli bir
rekabet avantajı sağlamak avantajı için ve ürün geliştirmesi açısından tekstilde Ar-Ge
çalışmalarına önem verilmesi gerekmektedir.(Pazarcık,1984: 3)
2. Tekstilin Tanımı
İnsanların hayatlarını devam ettirebilmeleri için ilk gereksinimleri beslenmedir. Daha sonra
çevrenin etkilerinden korunmak üzere barınma ve örtünme ihtiyaçları gelir. Barınakların yapımı
dışında örtünme, modern anlamda giyinme olarak kabul edilmektedir. Barınılan yerin
düzenlenmesinde de çeşitli materyaller kullanılır. Bu amaçlar için kullanılan her türlü kumaş
ve materyal elyaf adı verilen ham maddeden yapılmaktadır.
Tekstil, elyaf adı verilen bu ham maddenin elde edilmesinden tüketicinin istediği özelliklere
sahip bir materyal haline getirilinceye kadar geçeceği aşamalarla ilgili bir terimdir (Başer,
1992:1).
Tekstile başlangıçta yalnızca dokunmuş kumaşlara denilmekteyken günümüzde tekstil; elyaf,
iplik ve bunlardan elde edilmiş tüm ürünleri kapsamaktadır (Yakartepe, 1994: 1108).
Sözlük anlamı olarak tekstil terimi; dokuma ve dokumacılık mensucat anlamında kullanılmakla
birlikte doğal ya da yapay liflerden değişik teknik ve yöntemlerle birlikte iplik yapımı, dokuma,
örme ya da her tipte dokusuz yüzey elde etme süreci ile bu ürünlere uygulanan boyama, baskı,
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dikiş gibi işlemleri ve bu alandaki her tür sanatsal çalışmaları içermektedir. İnsanlık tarihinde
giyinme ve barınma gibi sorunlara çözüm arayışı ile başlayan tekstil olgusu, günümüzde de
giyim ve mekân başta olmak üzere tıp, yapı, endüstri alanlarında hatta insanoğlunun uzay
serüveninde çok değişik amaçlara yönelik olarak kullanılmış ve bugün üretim kapasitesi ile
başlı başına büyük bir endüstri olmuştur ( Ergür, 2002:265).
Elyaf ise elyafın ham maddesinden itibaren kullanıma hazır hale gelinceye kadar yapılan
işlemlerde elde edilen ara ve nihai ürünlere denir ( Yakartepe, 1994:1109).
Tekstil hammaddesi olan elyaf lif kelimesinin çoğulu olup gerilebilme ve kopma mukavemeti
ile bükülebilme( eğirme )ve birbiri üzerine yapışma yeteneği olan, boyu enine göre çok uzun
renkli veya renksiz materyaller için kullanılır ( Başer, 1992:1).
Tekstilde Üretim Mamullerinin Kullanım Alanları
1) Normal giyim dalında
2) Ev dekorasyonu
3) Sanayide teknik amaçla( cam elyaf kumaşla yapılmış tekne)
Tekstil ürünleri şekil açısından üçe ayrılır:
1)Boyuna düzenlenmiş olanlar( iplik, fitil, kordon ve şerit )
2)Yüzeysel düzenlenmiş olanlar( dokuma, örme, non-woven, halı )
3)Hacimsel düzenlenmiş tekstil mamulleri( kalın vatka gibi )
Tekstil Yüzeylerinin Oluşum Alanları
1) Dokuma kumaşlar( dokunarak üretilen kumaş, kadife, halı vs. )
2) Düz ve yuvarlak örme kumaşlar
3) Çözgülü örme mamulleri( trikot, raşel )
4) Tafting
5) Dokusuz yüzeyler(keçe, non-woven, iğneli keçe halı) (Yakartepe, 1994:1109).
2.1.Tekstilin Tarihsel Gelişimi
Giysi üretimi taş devrinin ilk dönemleri kadar eskiye dayanır. Ancak seri halde üretim
endüstrileşme ile başlamıştır. Giysi üretiminin daha da gelişmesi insan var oldukça gelecekte
de devam edecek ve insanlık için önemini daha da arttıracaktır.
Hz. İsa da 4000 yıl önce (M.Ö. 4000), Orta Avrupa’da el değirmesi ve ağırlıklı dokuma tezgâhı
tekstil üretiminde kullanılan iki önemli alet olmuştur. Bu aletlerle esas olarak yün ve keten
(linen) işleniyordu. Hz. İsa’dan da önce yaklaşık 2000 (M.Ö. 2000) yıllarında ise Çin’de ipek
dokuması ve Mısır’da da keten dokuması yapıldığı bilinmektedir (Demir, 2003:1).
Milattan sonraki ilk 1000 yıldan sonra iplik eğirme ve dokuma işlemlerinde önemli değişiklikler
oldu. 14. yüzyılın ortalarında ise Orta Avrupa pamuk ile tanıştı. Endüstrileşme çağı buhar
makinesinin icadı ile başlamış ve özellikle de tekstil makinelerinin gelişiminde bu icat son
derece büyük öneme sahip olmuştur ( Demir, 2003: 3 ). Anadolu’da ise tekstil üretimi ilk defa
1071’de Türkler tarafından başlatılmıştır. Zamanla önemli gelişmeler gösteren üretim
geleneksel bir sanayi dalı haline gelmiştir. Tarihsel gelişimine bakıldığında, ev ekonomisi
şeklinde oluşan küçük üretim birimlerinin zamanla büyük ölçekli birimler haline dönüştüğü
görülmektedir. Dış ticaret açık olarak gelişen sektör 18.yy.da siyasi bunalımların ve
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kapitülasyonların etkisi ile gerilemiştir. Bu sırada Avrupa’da makine ile üretimin
gerçekleştirilmesi el dokumasına dayanan sektörü daha da geriletmiş bu dönemde dokuma
ürünlerinin ithalatı başlamıştır (Aras, 2006: 59).
Türkiye’de ilk tekstil fabrikası ordunun ihtiyacını karşılamak üzere 1835’de İstanbul’da
kurulan “Feshane Fabrikasıdır.” Beşinci Kalkınma Planı döneminde Türkiye’de açılan iplik ve
tekstil fabrikaları 1935–1937 yıllarında Kayseri, Nazilli, Ereğli ve Malatya’da kurulmuştur.
1950’lerden itibaren sektörde küçük atölyeler şeklinde ilk özel yatırımlar görülmeye başlamıştır
(Eraslan, 2008:265–300). Özel sektör tarafında ilk kurulan fabrika ise 1950’de o zamanki adıyla
basmane, Sümerbank Bakırköy fabrikasının en küçük birimini oluşturmuştur. Kurulan yeni
tesislere ve sanayi ıslah komisyonlarınca (1861,1864,1866) alınan koruma tedbirlerine rağmen
1908 yılına kadar tekstil sanayinde çöküntü devam etmiştir. Devlet tarafından kurulanlar
dışında tesislerin bir kısmı kapatılmak zorunda kalmıştır. Bu gelişmeler sonucunda sanayi;
Cumhuriyet dönemine beş tanesi yabancılar ve azınlıkların elinde olan sekiz pamuk ipliği ile
girmiştir (Aras, 2006:60).
1960 sonrasında tekstilin Avrupa topluluğu ile bütünleşmede çok önemli olduğu inancı
yerleşmeye başlamış 1963–1972 döneminde tekstil sektörüne yapılan yatırımlar artış
göstererek, sektör ekonominin çekici gücü haline gelmiş ve ilk defa tekstil ihracatı başlamıştır.
Planlı dönemde yapılan yatırımlar sektörün gelişmesine yardımcı olmakla birlikte, Türk tekstil
sektörü yatırım patlamasına 1970 ve 1980’li yıllarda gerçekleşmiştir (Aras, 2006:61).
1980’li yıllarda Türk ekonomisinde gözlenen yeniden yapılanma ve dışa açılma çabaları tekstil
sektörüne de yansımış ve bu dönemde alına mesafe 90’lı yıllarda tekstilin, Türkiye’nin en
büyük sektörü olmasını sağlamıştır. Günümüzde Türk tekstil sektörü, ülke kalkınmasında
lokomotif görevi yapan önemli bir yere sahip olmuştur. Dünya pamuk üretiminde altıncı sırada
bulunan Türkiye tekstil konusunda da dünyanın önemli üreticiler arasında yer almaktadır
(Göksu,2003: 112).
Türkiye’de tekstil üretiminin en yoğun olduğu şehirlerarasında İstanbul, Bursa, Denizli, Adana,
Gaziantep, Kahramanmaraş, Kayseri, Antalya, Mersin ve Malatya gösterilmektedir (Göksu,
2003: 112–113).
3.Ar-Ge’nin Tanımı
Çalışma ve incelememizin temel hedefi, araştırma geliştirme bölümü olmalıdır. Çünkü
ülkemizde bu konunun yeterince ve gerektiği gibi algılanmadığı bilinmektedir. Dünya ticareti
açısından çok küçük bir bölümü oluşturmamızın nedenlerinden biri ve belki de en önemlisi ArGe’nin ne olduğunun hala tam olarak bilinmemesindendir (Kara, 2002:92).
Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) kavramı 4681 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
Kanunu’nda; “Araştırma ve geliştirme, kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi
dağarcığının artırılması ve bunun yazılım dahil yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak
üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları” olarak
tanımlanmıştır. Kanunda geçen bu tanım, OECD tarafından hazırlanan Frascati Kılavuzu’nden
bire bir olarak alınmıştır. Frascati kılavuzunda ArGe’nin 3 özelliğinden bahsedilmiş olup bu
özellikler başlıca Temel araştırma, uygulamalı araştırma ve deneysel geliştirmedir (Tanrıverdi,
2018:37)
Başka bir tanıma göre ise; Yenilik, ürün geliştirme ve süreç iyileştirme, buluş var olan işi
yenileme veya genişletme, ya da yeni işler yapma potansiyeline sahip ve teknoloji ile ilgili her
türlü faaliyeti kapsamasıyla birlikte belirli bir alanda uzmanlaşmayı arttıran ticari bir
fonksiyondur (Çürük, 2004:5). Yani üretim hattında yeni bir teknoloji geliştirme faaliyeti ArGe olarak nitelendirilmekte ve tamamen ürüne yönelik yeni bir teknoloji geliştiriliyorsa da; o
da Ar-Ge projesi olarak değerlendirilmektedir. Değerlendirirken de üniversitelerden hakemler
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kullanılmakta, akademisyenler işletmelere gelip ziyaret etmektedirler. Değerlendirmede
kullanılan ölçütler teknolojik düzey, proje çıktısının yenilik düzeyi ve proje çıktısının ekonomik
yarara dönüşebilirliği, katma değer ve verimlilik yaratmasına dikkat edilmelidir (Bayhan,
2005:312).
Küreselleşen dünyada “Rekabet Üstü” kalmayı başarmak için firmaların Ar-Ge çalışmalarına
önem vermeleri gerekmektedir (Kara, 2002: 91).
Araştırma geliştirme (Ar-Ge) türündeki araştırmalar uzman araştırmacıların sorumluluğunda,
üretilmiş bilginin denemeli uygulaması ile problemin çözümünde etkili olabilecek nitelikte,
geçerliliği denenmiş somut ürünler geliştirmeyi amaçlayan araştırmalardır. Bunlar çoğu kez,
geliştirilmiş kuramların “Araştırma-Geliştirme” yoluyla uygulamaya aktarılış biçimindedir.
Teknolojinin geliştirilmesi, ürün geliştirilmesi, yeniliklere ulaşılması, rekabet ortamının
oluşması da büyük ölçüde Ar-Ge araştırmasının bir ürünüdür (Kara,2002:102)
Ar-Ge araştırmaları, araştırma geliştirme türündeki araştırmalar uzman araştırmacıların
sorumluluğunda üretilmiş bilginin denemeli uygulanması ile problemin çözümünde etkili
olabilecek nitelikte geçerliliği denenmiş somut ürünler geliştirmeyi amaçlayan araştırmalardır.
Bunlar çoğu kez geliştirilmiş kuramların “araştırma geliştirme” yoluyla uygulamaya aktarılış
biçimindedir (Karasar, 2005:28).
Tekstilde Ar-Ge çalışmaları yaparken şuna da dikkat edilmelidir. Her Ar-Ge çalışmasının
başarıya ulaşması beklenemez. Belki 100 tane proje yapılmıştır. Bunun sadece iki ya da üç
tanesi sonuca ulaşabilir. Bugüne kadar 100 çeşit tamamen farklı elyaf gruplarından ve farklı
orijinal gruplardaki ürünlerden en az 100 çeşit kumaş oluşturulmuştur. Bunlardan iki tanesi
pazarda yer bulmuştur ama şöyle bir avantajı olmuştur. Amerika’daki çok büyük
perakendecimizin isteği doğrultusunda, fuarlarda Türkiye’nin standına gelip aynı şekilde
hazırlamış olduğu ürünü yabancılar tarafından bir iki saat boyunca Türk standının başında
durup dinlenilebiliyor duruma gelmesini sağlamış olmaktadır (Kurtça, 2007:34).
“Araştırma Geliştirme’nin “Geliştirme” kısmına ayrı olarak değinecek olursak;
Geliştirme; temel ve uygulamalı araştırma sonuçlarını kullanarak uygulamada daha iyi
malzemeler, mamuller, sistemler, üretim süreçleri ve hizmetler elde etmeyi amaçlayan ancak
yeni bir buluşun söz konusu olmadığı araştırma ile üretim faaliyetleri arasında köprü görevi
yapan araştırmalardır (özenç,1998:14).
Geliştirme mevcut bir bilginin veya yeni teknolojinin yeniden düzenlenerek daha iyiye doğru
yönlendirilmesini sağlar (Şahin, 2006:18).
Geliştirme de; Teknolojik Geliştirme, Ürün Geliştirme, Test ve Değerlendirme olarak 3’e
ayrılmaktadır.
A) Teknolojik geliştirme: Bu tür geliştirme bazı hesaplamalar, tecrübeler ve sonunca
varılmadan önce bir kaç defa denemesi gerekmektedir. Teknoloji gelişme bilimsel alt yapı ve
tecrübe gerektirmektedir. Bu bağlamda oldukça maliyetli ve risklidir. Teknolojik geliştirmenin
uygulamaya dönüştürülmesi oldukça uzun zaman almaktadır (Çürük,2004: 13).
B) Ürün Geliştirme: Geniş ölçüde uygulanan hazır ve ticari değere sahip bir çözüm elde
etmeye yönelik donanım ya da yazılım olabilir. Bu aşamada geliştirme sonuçlarının hatalardan
arındırılmış, kullanımı sırasında müşterileri tarafından doyurucu bir düzeyi yakalamış olması
beklenir (Özenç, 1998: 14).
C) Test ve Değerlendirme: Bir ürünün çalışma ortamında belirtilen koşullar altında
performansını belirlemeye yönelik bir mühendislik çalışması olup, simülasyon yoluyla ve
gerçek ortamda gerçekleştirilebilir (Özenç, 1998 :14-15).
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3.1.Ar-Ge’nin Tarihsel Gelişimi
Yirminci yüzyılın başlarına ve hatta ikinci dünya savaşının sonlarına kadar, araştırma geliştirme
fonksiyonunun ulusal ekonomi ve işletme bakımından önemi gereği gibi anlaşılmamıştır.
Ancak 1945’lerden sonra hızlanan endüstrileşme ve yenileşme çabaları, ülkeler ve işletmeler
arasındaki rekabeti önceden tahmin edilemeyecek şekilde artmış ve teknik gelişmenin önemini
birinci plana çıkarmıştır. Ulusal ekonomi ve işletmeler tarafından önemi her geçen gün daha
anlaşılan teknik ilerlemenin ya tesadüflere bağlı olarak ya da sistemli bilimsel bir çaba
sonucunda sağlandığı görülebilir ( Anonim, 2003: 28)
Türkiye’de devlet tarafından ciddi bir bilim ve teknoloji politikasının tam anlamıyla oluşturulup
hayata geçirilmesi 1960’lı yıllarda gerçekleşmiştir. Bilim ve teknoloji politikalarının tam ve
sistematik bir şekilde ele alınması ilk olarak Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plan’ında temel
bilimlerde araştırma ve ana politika olarak benimsenmiştir. Ar-Ge etkinliklerinin başlatılması
amacıyla 1972 yılında Gebze’de TÜBİTAK-MAM, Marmara araştırma merkezi kurulmuştur
(Çürük, 2004: 29).
1990’lardan geriye bakıldığında çok daha açık bir şekilde görülmektedir ki, 1980’lerin
hükümetlerince uygulamaya konan ekonomi politikalarının ana ekseninde, ekonomilerin
uluslararasılaşması sürecine, Türkiye’nin sanayileşerek değil, hizmet sektörünü geliştirerek
katılması yönündeki siyasi tercih oluşturmaktadır. Bu nedenle ülkemizde var olan kaynak ve
potansiyeller sanayileşme yönünde değil de hizmet sektörünün geliştirilmesi yönünde
kullanılmıştır. O dönemlerde Ar-Ge yeteri ölçüde devlet tarafından desteklenmeyince ve
sanayileşme ulusal bir hedef olmaktan çıkınca ulusal bilim, teknoloji ve ürün geliştirmeye
ilişkin, hedefler saptanmamış, bu konuda yapılan çalışmalar göz ardı edilmiş düşünceler ve
hedefler sadece kâğıt üzerinde kalmıştır (Özenç,1998:90).
1993 yılında Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Türkiye’de inovasyon sisteminin ana öğelerini
belirlemiştir. Avrupa birliği ile imzalanan Gümrük birliği anlaşması ile Türk Bilim Politikası
önemli bir ivme kazanmıştır. Bu bağlamda, fikri mülkiyet hakları düzenlenmiş olup ve120 yıllık
patent mevzuatı yenilenmiştir. Kurulan Türk Patent Enstitüsü hızlı bir şekilde alt yapısını
geliştirmektedir ( Çürük, 2005: 30).
Bu hükümette 8 Eylül 2004 tarihli Bilim Teknoloji Yüksek Kurulunda Türkiye’de şu anda gayri
safi milli hasılanın yüzde 0,65’ü kadar olan Ar-Ge payını yüzde 2’ye çıkarma kararı almıştır.
Bunu 2005’de TÜBİTAK’a verdiği bütçeyi 20 kattan fazla arttırarak 26 trilyondan 400 trilyona
çıkartılması sağlanmıştır
(Tarakçıoğlu; 2005:304).
3.3. Ar-Ge Faaliyetlerinin Kapsamı
Ar-Ge faaliyetleri yapılan türüne örgütlenme şekline ve yürütülen projenin niteliğine göre
ayrıma tabi tutulmaktadır.
Bir harcamanın Ar-Ge harcaması olarak kabul edilmesi için aşağıda belirtile unsurların
araştırılması amacıyla yapılmalıdır.
•

Yeni bilgi edinilmesi

•

Hedeflerin, bulguların ve diğer bilgilerin araştırılması

•

Ürün ya da üretim süreci ile ilgili alternatiflerin araştırılması

•
Yeni ürün dizaynı ya da var olan ürünü geliştirme alternatiflerinin araştırılmasıdır
(Çürük, 2004:9).
Ar-Ge faaliyetleri bu kapsam dâhilinde şu aşamaları içermektedir.
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•
Ürün ya da uygulama ile gerçekleştirilmek istenen ayrıntılı davranış ya da kullanım
amaçlarının karşılaştırılması,
•
Var olan ürün ya da olumsuzlukların ve bu olumsuzlukların giderilmesi için
düşünülebilen çözüm yollarının yeni kuram ve uygulamaların araştırılması,
•
Ürün ya da uygulamaların gerçek durumlarda denenmesi, amacına ne kadar uygunluk
gösterdiğinin değerlendirilmesi,
•
Amacı gerçekleştirilebileceğine inanılan yeni bir ürün ya da uygulamalarda değişiklikler
yapılmasıdır (Kara, 2002:103).
4.Araştırmanın Önemi
Günümüzde her alanda olduğu gibi tekstil işletmelerinde de Ar-Ge’ye önem verilmesi
gerekmektedir. Ar-Ge işletmelerin rekabet düzeylerini artırdığı gibi yenilikleri önceden fark
edip sürekli olarak iyileştirme sağladığından tekstil sektöründe Ar-Ge’nin önemi artmaktadır.
Tekstil işletmelerinde Ar-Ge çalışmaları sayesinde son gelişmeler takip edilip üretimde kalite
artırıldığı gibi üretim kapsamı da genişletilip patent alma çalışmaları sağlanmaktadır. Özellikle
kriz dönemlerinde de Ar-Ge’nin önemi daha çok artmaktadır. Kriz dönemlerinde Ar-Ge’nin,
yeni ürün üretmenin tam zamanıdır. Çünkü kriz yerini sakinliğe bıraktığında bu dönemde
çalışanların farkı fark edilip araştırma geliştirme yapan yenilikçi, rekabetçi işletmeler öne
çıkacaktır. Geçmişteki kriz dönemleri değerlendirildiğinde böyle bir sonuca ulaşılmıştır
(Erdem, 2008:6).
Araştırma-geliştirme faaliyetleri tüm dünyada; büyümenin, verimliliğin ve rekabet avantajının
sağlanması için çok önemli bir faktördür. Çağın yakalanabilmesi ve teknolojik ilerlemenin
sağlanabilmesi için üniversite sanayi işbirliği ve Ar-Ge çalışmaları gerekmektedir. İş dünyası
üniversitelerin Ar-Ge faaliyetlerini fonlayarak bilimsel gelişmelerden daha hızlı bir şekilde
faydalanma imkânına da kavuşmaktadır. Özellikle Avrupa’da üniversiteler ve kamu kuruluşları
tarafından yapılan Ar-Ge yatırımlarının yüzde 6.4 ü şirketler tarafından finanse edilir hale
gelmiştir (Yüksek, 2009:44).
Türk tekstil ve konfeksiyon sanayinin özgün tasarım ve ürün, kalite, verimlilik, hızlı teslimat
ve servis, küçük parti ve müşteriye özel üretim yapabilme, pazarlama ve dağıtım yeteneklerini
daha da geliştirerek üst sınıf modaya yönelik ürünler ve moda marka ürünler grubuna yönelmesi
şarttır. Gelecekte giyenler kullananlar örtme ve süslemenin yanında başta sağlık, güvenlik ve
bilişim alanlarında olmak üzere başka hizmetlerde sunabilen çok fonksiyonlu akıllı tekstil
ürünlerinin üretimi ve kullanımı çok artacaktır. Dolayısıyla, uzun vadede en cazip pazar şu anda
bekleyip gelişme safhasında bulunan çok fonksiyonlu akıllı tekstiller pazarı olacaktır. Bu
pazardan faydalananlar bu bilgi yoğun ürünleri araştırıp geliştiren Ar-Ge yapan ülkeler
olacağını da göz önüne alarak Türkiye’nin hemen bu ürünlerde araştırma geliştirme
faaliyetlerinin başlaması şarttır (Tarakçıoğlu, 2005: 301).
Tekstilde Ar-Ge’nin önemi yenilik, bilimsel veya teknik bilgi aracılığıyla kullanılabilir hale
getirilmiş yeni veya geliştirilmiş üretim süreçlerinin ürün veya hizmetlerin bir işletmede veya
işletmelerde uygulanmaya başlanmasıdır. Bir tekstil işletmesinde yeniliklerin aşamalar halinde
uygulanması durumunda sağlayacağı maliyet tasarrufu, yeniliğe yapılacak yatırımın parasal
maliyetinden daha çok ise veya yeniliğin parasal maliyeti üründeki yeniliğin sağlayacağı ek
gelirden daha az ise işletme için Ar-Ge’ye, yeniliğe gitmek yaralı olacaktır.
Öte yandan devamlı verimlilik artışı yayılma ve mevcut teknolojinin etkili kullanımından daha
fazlasına gereksinim göstermektedir. Belirlenmiş herhangi bir üretim tekniği ile ilgili olarak
verimlilik artışına daha iyi eğitim öğretim ve geliştirilmiş yönetim vb. ile erişilebilir. Ancak bu
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düzeydeki verimlilik artışında da nihai sınırlar mevcuttur. Bu sınırlar teknolojik olarak saptanır
ve ancak teknolojik yeniliklerle aşılabilir.
Avrupa ülkelerinde yapılan araştırmalarda verimlilik artışının devamlılığının teknolojik
yeniliğin devamlılığına gereksinme gösterdiği ortaya çıkarılmıştır. Teknolojik yeniliğin
devamlılığı ise endüstriyel kuruluşların kendi ürünlerini ve üretim yöntemlerini geliştirmek ve
değiştirmek konusu da devamlı Ar-Ge çabalarına bağlı olacaktır (Pazarcık, 1984: 1–3).
Araştırmalar biliminde temelini oluşturmaktadır. Yeni bir teknoloji üretmek, fikir aşamasından
başlayarak, pazara sürümüne kadar tüm aşamalarda orijinal olmak durumundadır. Orijinal
koşulların iyi bir düşünce, fikir teknik, donanım, deney ve test laboratuarları gibi birçok alt yapı
öğesine gereksinimi vardır. Bu koşullara sahip olamayan bir işletme ya da ülkenin teknoloji
üretilmesi son derece güçtür (Özenç, 1998: 12).
Bu nedenle tekstilde sadece ürün geliştirmede yeniliğe gitmek yeterli olmayıp, teknolojide de
Ar-Ge çalışmalarına önem verilmesi gerekmektedir. Teknoloji üretimini geliştirmek ise
doğrudan doğruya Ar-Ge’yle ilgili bir durumdur.
Ülkemizin rekabet gücünü ve teknoloji politikaları geliştirmek, bunları gerçekleştirecek alt yapı
ve araçları oluşturmaya katkı sağlamak, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek ve
yürütmek, bilim ve teknoloji kültürü oluşturmakla öncü rol oynamak amacıyla kurulan
TÜBİTAK, araştırma Ar-Ge faaliyetlerine araştırma grupları vasıtasıyla destek vermenin yanı
sıra, kendi bünyesinde bulunan birçok araştırma enstitüsün de araştırma faaliyeti yürüterek
ülkemizin Ar-Ge çalışmalarının sürdürebilirliğini sağlamaya çalışılmalıdır (Yüksek, 2009: 42).
Tekstilin, Ar-Ge’nin ne olduğunun bilinmesi ne gibi Ar-Ge desteklerinin verildiğinin ve ArGe’nin tekstil sektörüne ne gibi faydalar sağlamış olduğunun belirlenmesi açısından bu
araştırma önemlidir.
Araştırmanın sonucu tekstil işletmelerine sahip işverenlerin Ar-Ge’nin ne olduğunun bilinmesi
ve tekstil işletmeleri açısından Ar-Ge’nin öneminin anlaşılması, Ar-Ge departmanın işleyişi ve
Ar-Ge’nin tekstil sektörüne ne gibi faydalar sağladığı konusunda bilgi sahibi olmasını
sağlayacaktır.
5.YÖNTEM
5.1. Araştırmanın Amacı
Bu araştırmanın amacı tekstil sektöründe Ar-Ge departmanı olan Kipaş Holding Ar-Ge
departmanının işleyişi, Ar-Ge’nin tekstil sektörüne olan etkisini inceleyip, değerlendirerek ArGe’nin işletmeler açısından önemini ortaya koymaktır.
Bu genel amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranacaktır:
1)Tekstil sektöründe Ar-Ge departmanı bulunan işletmelerin özellikleri nelerdir?
2)Tekstil sektöründeki işletmelere Ar-Ge çalışmaları ne tür faydalar sağlamaktadır?
3)Tekstil sektöründe Ar-Ge merkezinin işleyişi nasıldır?
5.2. Araştırmanın Modeli
Bu araştırma tarama modelli bir araştırmadır. K.Maraş ilinde faaliyet gösteren Ar-Ge merkezi
olan Kipaş Holding de tekstil sektöründe Ar-Ge’nin önemini belirleyebilmek için gerekli olan
veriler örneklemi oluşturan Kipaş Holding İplik Ar-Ge Müdürü Gökhan Tandoğan ve Ar-Ge
Proje İnovasyon Lideri Kübra Denge ile görüşülerek elde edilmiştir. Veri toplama tekniği
olarak işletmelere Ar-Ge hakkında bilgi edinmek için görüşme formu uygulanmıştır. Mevcut
durum Ar-Ge hakkında bilgi edinme formuna verilen cevaplara göre belirlenmiştir.
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5.3. Kapsam ve Sınırlılıklar
Tekstil sektöründe Ar-Ge Merkezinin işleyişi ve sektör açısından değerlendirilmesi ile ilgili
olan bu araştırma ;
Ar-Ge merkezi olan bir tekstil işletmesiyle sınırlandırılmış olup, araştırmadan elde edilecek
veriler tekstil işletmelerine uygulanacak olan Ar-Ge hakkında bilgi edinme formuna verilecek
cevaplarla sınırlı tutulmuştur. Araştırma süresi 2021 güz yarıyılını kapsamaktadır.
5.4. Sayıltılar
Araştırma kapsamında literatürden elde edinilen bilgiler ve tekstil işletmelerinde görüşme
formuna verilen cevaplar doğru kabul edilmiştir.
5.5. Evren ve Örneklem
K.Maraş’ta Ar-Ge Merkezi olan bir tekstil işletmeleri bu araştırmanın evrenini oluşturmuştur.
Kipaş Holding Tekstil bu araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır.
5.6.Veri Toplama Tekniği
Araştırmada veri toplamak amacıyla literatür bilgileri, tez örnekleri, dergi, kitap, süreli yayın
ve internet üzerinden yapılan araştırmalar sonucunda hazırlanan Ar-Ge hakkında bilgi edinme
formu araştırmacı tarafından Ar-Ge merkezi olan tekstil işletmesine uygulanmıştır. Bu
araştırmanın verileri araştırmacı tarafından örneklemi oluşturan Kipaş Holdingden toplanmıştır.
Ar-Ge hakkında bilgi edinmek amacıyla oluşturulan görüşme formu; işletme ile ilgili genel
bilgiler, işletmedeki Ar-Ge düzeyi ve Ar-Ge’nin çalışma planı, işletme açısından Ar-Ge’nin
önemi ve sonuç olarak Ar-Ge departmanı olan tekstil işletmesinde Ar-Ge’nin ne tür faydalar
sağladığıyla ilgili bilgilerden oluşmaktadır.
5.7. Veri Analiz Tekniği
Bu araştırmada literatür taramaları yapılmış ve Ar-Ge merkezi olan bir tekstil işletmesiyle ArGe hakkında bilgi edinmek için görüşme formu uygulanarak Ar-Ge merkezinin işleyişi ve
yararları hakkında bilgi edinilmiştir. Yapılan analizler sonucu oluşturulan Ar-Ge hakkında bilgi
edinme formundan yararlanılarak bazı sonuçlara ulaşılmış ve öneriler sunulmuştur.
Bu bölümde araştırma probleminin çözümü için tekstil işletmelerinden Ar-Ge hakkında bilgi
edinme formlarına verilen cevaplar, toplanan verilerin sonucunda elde edilen bulgular ve
bulgulara verilen sonuçlar yer almaktadır.
6.BULGULAR
6.1 Araştırmanın Örneklemini Oluşturan Kipaş Holding Hakkında Genel Bilgiler
Kipaş Holding temeli; 1984 yılında 120 milyon TL sermayeli olarak kurulan işletmedir. 1984
yılında 100.000m2 arsa üzerinde kurulan KİPAŞ A.Ş. 11.000m2 kapalı alan inşaatı ve 65
kişiyle Open-ed üretimine başlamıştır. Bundan sonraki yıllarda kapasitesini hızla arttırmış,
tekstil sektöründe Open-ed tesisinin dışında Dokuma, Ring ipliği, Sentetik ipliği, Elyaf/iplik,
Boya, Kumaş Boya, Baskı ve Terbiye Tesisleri kurarak; entegre bir tesis olmuştur. İştirakleri
ile ve grup firmaları ile tekstil sektöründe iplikten konfeksiyona uzanan ve nihai tüketiciye
kadar ulaşan Kipaş Holding bünyesinde; Kipaş Tekstil, yıllık üretim kapasitesi 80 milyon metre
kumaş ve günlük 330 ton iplik olan ve yaklaşık 5.700 çalışanı ile tüm tesisleriyle
Kahramanmaraş’ta yer almaktadır. İSO 500 listesinde ülkemizde ilk yüze giren, Türkiye’nin ve
Avrupa’nın en büyük tekstil firması konumunda olan Kipaş Tekstil 35 yılı aşkın tecrübesi ile
Ring, Open End, Air Jet tesisleri ile iplikten, denim ve non-denim dokuma kumaşa,
boyahaneden konfeksiyona kadar, Ar-ge gücü ve zengin ürün çeşitliliği ile modern üretim
tesislerine sahip entegre bir firmadır. Kipaş Holding 2010 yılında büyük bir atılım ile; 1908’de
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Doğu Londra’da Middlesex Street’te doğan, Avrupa’nın en eski denim markası Lee Cooper’ın
Türkiye perakende, pazarlama ve üretimlerini kendi bünyesine katmıştır. Open-ed iplik
işletmesi Schzlafhorst, Trützsler makine parkından oluşan işletmede; dokuma, triko, denim
iplikleri üretilmektedir.
Ring iplikciliği pamuk ve sentetik karışımlı iplikler üretilmektedir.
Elyaf iplik boya; yıllık 2.200 ton iplik boyama kapasitesine sahip olunup, pamuk, viskon ve
polyester karışımlı iplikler boyanmaktadır. Dokuma 50.000 mt/ gün 18.250 mt/ yıl üretim
kapasitesine sahip olup, teknolojinin son ürünleri olan Dornie Rapierli ve Dornier Air-jet
dokuma tezgahlarına sahiptir.
İplik Üretim Hattı: 200.000 m² kapalı alanı, 255.000 iğ kapasiteli 7 adet ring iplik fabrikası,
20.500 rotor kapasiteli 3 adet open end iplik fabrikası, 1 adet büküm işletmesi ve deneyimli
2764 çalışanı ile günlük 330 ton iplik üretimi gerçekleştiren Kipaş Tekstil'e bağlı iplik üretim
tesisleri ile Dünya'nın önemli iplik tedarikçileri arasında yerini almıştır. Tekstil sektöründe
Kipaş Holding, ürettiği ipliklerin %50'sini ihraç ederek iplik sektörünün lokomotifi olmuştur.
Büyüme hızı ve kararlılık oranında İstanbul Sanayi Odasının yapmış olduğu Türkiye
genelindeki araştırmalarda da görüleceği üzere son 12 yıldan bu yana Türkiye’de ilk 500 büyük
sanayi firma sıralamasında da yer almakta olup, 2001 yılı sıralamasında ise 188. sırada
bulunmaktadır.
Üretimlerinin kalitesine TSE belgesi ile dünya standartlarına ulaştırmış ISO 9001–2000 ve
ECOTEKS 100 belgeleriyle de kanıtlamıştır.
Denim Üretim Hattında Kipaş Tekstil, 2002 yılında yatırım yapılarak açılan denim tesisleri
klasik denim kumaşların ezberini bozarak, yılların tecrübesi ile denim kumaşa yenilikçi
çalışmalarla Türk kumaşını dünyanın dört bir yanına dağıtmaktadır. Kipaş Tekstil, 2011 de
yaptığı yatırımlarla üretimini % 35 arttırmıştır. Hazırlamış olduğu koleksiyonlarla
müşterilerinden olumlu tepkiler alan Kipaş denim işletmeleri, moda sektöründe olumlu bir etki
yaratmayı ilke edinen Kipaş üretiminin %50'si sürdürülebilir kaynaklarla yapılmakta olup,
sürdürülebilir çözümlere maksimum erişim sağlamak öncelikleri olmuştur. Kipaş Denim
işletmeleri olarak; 372 Adet Dokuma makinesi, 5 adet indigo boya makinesi, 1500 çalışan ile
110.000 m2 kapalı alanda yıllık 55 milyon metre üretim kapasitesine sahip olan Kipaş denim
işletmeleri, 5-15 oz arası streç ve rijit denim kumaş üretimi yapabilecek esnekliğe sahiptir.
Kahramanmaraş ’ta bulunan entegre üretim tesisleri ve Ar-Ge merkezinin yanı sıra,
İstanbul’daki satış ofisleriyle birlikte toplam 5000’ in üzerinde çalışan mevcuttur. Denim
kumaş alanında çevresel sürdürülebilir ve organik denim kumaşlar üretmektedir. Kipaş Tekstil
olarak Ar-Ge ye verilen önem neticesinde, İplik boyama kısmındaki su tüketimini %95
oranlarında azaltılmıştır. Terbiye proses aşamasında ise su tüketimi %0’ a düşürerek hiç su
tüketimi olmadan üretim gerçekleşmiştir. Bu aşamalarda ürünlerde çok daha iyi renk
performansı ve daha kaliteli görüntüler sağlanmaktadır.
6.2.Tekstil Sektöründe Kipaş Holding Ar-Ge Merkezi ile İlgili Bilgiler
Uygulamalar esnasında Ar-Ge hakkında bilgi edinme formunu cevaplandırmak için Kipaş
Holding Süleyman Demirel Üniversitesi, Tekstil Mühendisliği (1999) bölüm mezunu İplik
Ar-Ge Müdürü Gökhan TANDOĞAN ve AR-Ge Proje ve inovasyon lideri Kıymet Kübra
DENGE ile görüşülmüştür.
Kipaş Tekstil, yenilikçi teknolojileri geliştirmek ve tekstil sektörünü daha fazla değişime
yönlendirmek için 2013 yılında Ar-Ge Merkezi alt yapısını kurmaya başlamıştır. 2015 yılında
Ar-Ge Merkezi kurmuştur. Toplam ciro ve yatırım bütçesindeki yüzdelik payı 0,002’dir.
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Ar-Ge merkezinde 53 personel çalışmaktadır. 35 personeli lisans mezunu, 5 personel yüksek
lisans, 12 personel ön lisans mezunu 1 personel de lise mezunudur. Bu personellerin 12’ si
kadındır. Ar-Ge konumlandırmadan sorumlu üst düzey personelin eğitim durumu lisans
derecesindedir. Tekstil Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Elektronik
Mühendisliği, Makine Mühendisliği ve Çevre Mühendisliği gibi farklı disiplinlerden eğitim
alan personellere sahiptir.
Ar-Ge departmanında çalışanlara İsveç’ten Ar-Ge konusunda iki uzman gelmiştir. Ar-Ge
elemanları bu uzmanlardan eğitim almıştır. Eğitim konusu olarak; TÜBİTAK ısı geri kazanımı
projeleri ve atık su eğitimi alınmıştır. 2006–2008 yılları arasında da beş kişi kaizen eğitimi
almıştır. İnsan Kaynakları Departmanı altında mesleki eğitimler ulusal ve uluslararası eğitim,
seminerler ve kurum içi eğitimler personellere verilmektedir.
Ar-Ge Merkezi çalışma planı proje hazırlık aşaması, uygulama aşaması, sonuç ve
değerlendirme olarak 3 aşamadan oluşmaktadır. Proje hazırlık aşamasında neler yapılacağı ve
nasıl yapılacağına karar verildiği kısımdır. Uygulama aşamasında projenin özelliğine bağlı
olarak uygulamanın yapıldığı kısımdır. Sonuç ve Değerlendirme ise test ve deney sonuçlarına
göre değerlendirmeden geçirilip sonuca ulaşıldığı kısımdır.
Ar-Ge çalışmalarında üniversite sanayi işbirlikli projeler yapmakta olup, 1501 TÜBİTAK
Sanayi Ar-ge Projesinden 6 projede, 1505 TÜBİTAK Sanayi Ar-ge Projesinde 2 projede
yararlanmışlar ve bugüne kadar 55 proje tamamlanmıştır. Ayrıca mevcutta devam eden 3’ü
TÜBİTAK destekli olmak üzere toplamda 16 proje yürütmektedirler. Kipaş Ar-Ge Merkezi
projelerini geliştirirken, kendi mühendis kadrosunun yanında, yurt içi ve yurt dışından birçok
üniversite ile ortak bilimsel proje ve uluslararası müşteri ve tedarikçileriyle de iş birliği projeleri
yürütmektedir.
İşletmede Ar-Ge konumlandırma çalışmaları Ar-Ge Merkezi sorumluluğu altındadır.
İşletmeye göre Ar-Ge’nin önemine gelince; Ar-Ge işletmelerin var oluşunu devam ettirebilmesi
için gerekli bir departmandır. Ar-Ge departmanı olmayan birimler rekabet oluşturamaz.
Rekabete girebilmek için Ar-Ge’ye önem vermek yeniliklere açık olmak gerekmektedir.
İnsanların ihtiyaçlarını geliştirebilmek için Ar-Ge’de inovasyonda önemli bir yer almaktadır.
Müşteriyi bilgilendirmek Ar-Ge’den başlamaktadır.
Ar-Ge sayesinde işletme Ar-Ge kültürü, inovatif düşünce, yeni ürün, katma değerli satış
avantajları kazanmıştır. Ar-Ge çalışmaları işletmenin rekabet gücünü yükseltilmiş, yeniliklere
hazırlı olunabilmiş, yıl bazında bölüm hedefine yönelik farklı elyaflardan, farklı
konstrüksiyonda, farklı bitim işlemleri ile ürün geliştirme çalışmaları yapılmasını sağlamıştır.
İşletme Ar-Ge sürecinde öncelik verilen adımları Uygulanabilir olması, yenilikçi olması,
ekipman çalışması şeklinde sıralamaktadır.
Kipaş Holding’in satışa dönüşen Ar-Ge projelerine motorsikletçi kumaş diye adlandırılan
aşınmaya dayanıklı kumaşlar, güç tutucu kumaş (elektrik arkına karşı koruyucu) özel bir elyaf
kullanarak kurşun geçirmez ve bunun yanı sıra kızılötesi ışınlarla görülemeyen, yanmaz ve su
geçirmez özellikte kumaşlar örnek verilebilir.
İşletme proses, yeni ürün, teknoloji, üretim vb. alanlarda 34 patent almıştır. Bunlardan 11 tanesi
belgelenmiş uluslararası düzeydedir.
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının düzenlediği Verimlilik Proje Ödülleri kapsamında
Boya Terbiye Makine Parkurunda Su Geri Kazanımı’ adlı projesi ile Türkiye Üçüncülük ödülü,
aynı yarışmanın 2017 yılında ise ‘Denim İndigo Boyamacılığında Sıfır Su Kullanımı’ adlı
projesiyle Türkiye Birincilik ödülü almıştır.
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Yabancı firmaların Ar-Ge faaliyetlerinin düzeylerini takip etmekle birlikte Teknolojiyi
yakalayacak Endüstri 4.0 ürünlerini yakalayıp, vizyonel ürünler üretilmeye çalışılmaktadır.
Ar-Ge Merkezi akademik yayın (makale, bildiri vb) çalışmalarda da bulunulmaktadır.
7. SONUÇ ve ÖNERİLER
7.1. Sonuç
Ülkelerin ve insanların geleceğe güvenle bakabilmeleri, yeni buluşlara, yeni teknoloji ve yeni
bilimlerin, yeni ürünlerin geliştirilmesine geniş ölçüde bağlıdır. Değerlendirmelere bu açıdan
yaklaşıldığında araştırmacının ve araştırma yapan kurum ve kuruluşların önemi bir kat daha
artmaktadır. Teknolojik gelişme temel ilke olarak devamlı bilimsel ilerleme devrinden sonra
ortaya daha verimli ve sürekli gelişen bir ekonomik, teknik ve refah düzeyini artırmaktadır.
Teknolojik gelişmenin ve Ar-Ge’nin ekonomik ortama etkisini kısaca inceleyecek olursak;
teknik gelişme adı verilen olayın önemi, daha az üretim faktörü(Emek, sermaye, hammadde
vb.)kullanarak en az aynı miktarda ürün üretilmesini veya yeni ürünler elde ederek ürün
kapasitesinin artırılması sağlanmaktadır. Bu sebeple her sektörde olduğu gibi tekstil sektöründe
de Ar-Ge önemlidir.
Kipaş Tekstil’e bağlı Ar-Ge Merkezi, araştırma ve geliştirmeye yönelik yaptığı projeler ve
yatırımlar ile Türkiye’de Ar-Ge çalışmalarında ilk 250 firma arasındadır. Kipaş Holding Ar-Ge
Merkezi, ulusal ve uluslararası üniversiteler ve dünya çapında önde gelen tedarikçiler ve
müşterilerle işbirliği yapmaktadır. Bu da tekstil sektörünün öncüleri olarak yenilik yapmak,
iyileştirmek, işbirliği yapmak ve sektöre değer katan sürdürülebilir ve döngüsel bir geleceğe
öncülük etmelerini sağlamıştır.
Kipaş Tekstil olarak Ar-Ge ye verdikleri önem neticesinde, İplik boyama kısmındaki su
tüketimini %95 oranlarında azaltmışlar ve terbiye proses aşamasında ise su tüketimi %0’ a
düşürerek hiç su tüketimi olmadan üretim gerçekleşmiştir. Bu aşamalarda ürünlerde çok daha
iyi renk performansı ve daha kaliteli görüntüler sağlanmaktadır.
Ar-Ge Merkezi sayesinde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının düzenlediği Verimlilik Proje
Ödülleri kapsamında Boya Terbiye Makine Parkurunda Su Geri Kazanımı’ adlı projesi ile
Türkiye Üçüncülük ödülü, aynı yarışmanın 2017 yılında ise ‘Denim İndigo Boyamacılığında
Sıfır Su Kullanımı’ adlı projesiyle Türkiye Birincilik ödülü almıştır.
Kipaş Tekstil Ar-Ge merkezi çalışmaları sayesinde motorsikletçi kumaş diye adlandırılan
aşınmaya dayanıklı kumaşlar, güç tutucu kumaş (elektrik arkına karşı koruyucu) özel bir elyaf
kullanarak kurşun geçirmez ve bunun yanı sıra kızılötesi ışınlarla görülemeyen, yanmaz, su
geçirmez, antibakteriyel kumaşlar, teknik iplik vb. üretebilmesini sağlamıştır.
İşletme proses, yeni ürün, teknoloji, üretim vb. alanlarda 34 patent almıştır. Bunlardan 11 tanesi
belgelenmiş uluslararası düzeydedir. Bu da Ar-Ge, teknoloji, yeni ürün vb. çalışmalarda Kipaş
tekstil ulusal rekabet üstünlüğü kazandırarak Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük tekstil
firması konumunda yer almasını sağlamıştır.
Teknolojiye ve çağımız teknolojisinin kaynağı olarak bilime egemen ülkeler sanayi başta olmak
üzere bütün ekonomik etkinlik alanlarında mutlak bir üstünlük etme yolundadırlar. Dolayısıyla
dünya nimetlerinin yeniden paylaşılmasında ve toplumsal refahın yükseltilmesinde bilim,
teknoloji ve Ar-Ge çalışmalarındaki üstünlük belirleyici olmuştur. Dolayısıyla tekstil
sektöründe Ar-Ge Merkezi olan işletmelerin iç ve dış pazarlarda ulusal rekabet düzeyleri
yüksek, bütün ekonomik etkinlik alanlarında mutlak bir üstünlük elde etme yolundadırlar.
Yeni yönetim teknikleri, yeni teknolojiler geliştirmeye yönelik bütünsel bir yeteneğin
kazanılmış olmasıdır. Kısaca inovasyon yeteneği olarak anılan bu yeteneği kazanabilmeleri ise
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ancak kendilerinin de somut yeni bir ürün ya da üretim yöntemi yeni bir sistem geliştirmek ya
da mevcutlarını iyileştirmek üzere Ar-Ge’ye başlamaları mümkündür.
Bu nedenle Ar-Ge Merkezi olan tekstil işletmeleri genellikle dizayn süreci ve tekniklerinin
ilerletilmesi, ürün geliştirilmesi, üretim tekniklerinin ilerletilmesi, çevreye saygılı teknolojiler
üretilmesi ve pazarlama yönetim tekniklerinin iyileştirilmesi konusunda araştırma ve geliştirme
yapmaktadırlar.
Araştırma geliştirme faaliyetleri yeni teknolojilerin geliştirilmesi ve etkin bir şekilde bu yeni
oluşturulan teknolojilerin üretime dönüştürülmesi tekstil işletmelerinin ana hedeflerini
oluşturmaktadır. Rekabet gücünü arttırmak için tekstil işletmelerinin oluşturduğu yeni işletme
stratejileri içerisinde Kipaş Holding Ar-Ge merkezinde aldığımız bilgilere göre; Ürün
geliştirme ve farklılaştırma, ürünün tasarlanıp piyasaya sürülmesi ve tasarlama süresinin
kısaltılması, ölçek ekonomilerden pazara uyum sağlama kolaylığı getiren esnek üretime geçişe
sağlamak, inovatif düşünce, çevreye saygılı, tüketici beklentilerini ön plana çıkaran, denim
kumaş alanında çevresel sürdürülebilir ve organik denim kumaşlar üretmektedir. Geniş ürün
gamıyla, üstün teknolojik makine parkıyla, genç ve dinamik insan kaynağı ile ve inovatif
çalışmalarla hedeflerini her geçen gün Ar-Ge çalışmaları sayesinde yükseltmiştir. Kipaş denim,
ürünlerini dünyaca ünlü markalara ulaştırabilmiştir.
7.2. Öneriler
Türkiye Ar-Ge harcamalarında hızlı bir büyüme elde etmesine rağmen özellikle tekstil alanında
henüz arzu edilen seviyelerin altında bulunmaktadır. Yurtdışı ile kıyaslandığında özel sektörün
Ar-Ge’ye katılımı düşük kalmaktadır. Bundan ötürü bilim ve teknoloji alanında yetişmiş insan
kaynaklarına yatırım yapılması ve eğitim seviyesinin yükseltilmesi, Ar-Ge alanında istihdam
edilebilecek işgücünün de oluşturulması sağlanmalıdır.
Ar-Ge’nin hedeflerine ulaşabilmesi için kamu özel sektör arasında sorumlulukların
paylaşılması, bilişim teknolojileri ve insan kaynakları ile ilişkilerinin irdelenmesi, teşvik ve
finansman boyutlarının dikkate alınması ve harcamaların doğru ve dönüşü olan alanlara
kanalize edilmesi gerekmektedir. Sadece bu çalışmalarla kalmayıp tekstil işletmelerinde ürün
geliştirme çalışmalarıyla birlikte teknolojik yönden de araştırma geliştirme çalışmaları
yapılmalıdır. Yenilikleri ve gelişmeleri takip edip bunları işletmeye uygulamak adına tekstil
sektöründe Ar-Ge Merkezi oluşturulmalıdır.
Ar-Ge çalışmaları yapılırken üniversite sanayi iş birliğine de çok önem verilmelidir. Üniversite
sanayi işbirliği sağlamak adına öğretim elemanlarının gelişen teknolojiden ve sanayiden
haberdar olabilmesi için teknik geziler, seminerler ve mesleki oryantasyonlar sağlanabilmedir.
Tekstil işletmelerine Ar-Ge teşvikleri verilmeli ve işletmeler bundan haberdar edilmelidir. ArGe çalışmaları yapmak için Ar-Ge elemanları yetiştirilmelidir. Bunu da tekstille ilgili
bölümlerde okuyan öğrencilere Teknokentin önemi, Ar-Ge çalışmalarının gerekliği
benimsetilerek teknokentlerde görev almaları sağlanarak tekstilde Ar-Ge konusunda eğitimli
elemanlar yetiştirilebilir. Türkiye’deki tekstil işletmelerinin en önemli kaynağı olan insan
gücünü, yaratıcı zekayla teçhiz ettiğinde ve Ar-Ge çalışmalarına gereken önemi verdiği zaman
gerçek bir ekonomik güç olarak küreselleşen dünyada hak ettiği yeri alacaktır.
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Ek-1
TEKSTİL İŞLETMELERİNDEN AR-GE HAKKINDA BİLGİ EDİNME FORMU
1)GENEL BİLGİLER
Bu formu cevaplayan kişinin adı-soyadı:
Görevi:
İşletmenizin kuruluş yılı:
İşletmenizin adı:
İşletmenizin faaliyet konusu:
2)ARAŞTIRMANIN AMACI
A)İŞLETMEDEKİ AR-GE DÜZEYİ
a1)Kaç yıldır Ar-Ge merkeziniz var?
a2)Ar-Ge merkezinizin toplam ciro ve yatırım bütçesi içindeki yüzdelik payı nedir?
a3)Ar-Ge merkezinizde kaç kişi çalışmaktadır?
a3-1)Ar-Ge merkezinizde çalışan personellerin kaç tanesi kadındır?
a4)Ar-Ge merkezinde çalışan kişilerin eğitim durumu nedir?
a4-1) Doktora mezunu personel sayısı nedir?
a4-2) Yüksek lisans mezunu personel sayısı nedir?
a4-3) Lisans mezunu personel sayısı nedir?
a4-4) Ön lisans mezunu personel sayısı nedir?
a4-5) Lise mezunu personel sayısı nedir?
a5)İşletmenizde Ar-Ge’den sorumlu personelinizin konu ile ilgili eğitimi var mı?
a6)İşletmenizde Ar-Ge konumlandırmadan sorumlu üst düzey personelinizin eğitim durumu
nedir?
a7)Ar-Ge merkezinizin organizasyon şeması çalışma planı var mı?
a8)Ar-Ge çalışmalarınızda üniversitelerden TÜBİTAK veya kamu kurumlarından yararlandınız
mı?
a8-1) Üniversiteler ile işbirlikli projeleriniz bulunuyor mu?
a8-1) Diğer Ar-Ge Merkezleri ile işbirlikli projeleriniz bulunuyor mu?
a9)İşletmenizde Ar-Ge konumlandırma çalışmaları hangi departmanın sorumluluğu altındadır?
B)İŞLETME AÇISINDAN AR-GE’NİN ÖNEMİ
b1)İşletmeniz açısından Ar-Ge’nin önemi nedir?
b2)Ar-Ge’nin işletmenize kazandırdığı avantajlar nelerdir?
b3)Ar-Ge merkezinizin Ar-Ge merkezi olmayan işletmelere göre işletmenize kazandırdığı
avantajlar nelerdir?
b4)Ar-Ge sürecinde öncelik verdiğiniz ilk 3 adımı sıralayınız.
b5)Satışa dönüşen Ar-Ge projeniz bulunuyor mu?
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3)SONUÇ VE HEDEF DÜZEYİ
a)Aldığınız patent var mı?
b)Yabancı firmaların Ar-Ge faaliyetlerinin düzeyini takip edebiliyor musunuz?
c)Ar-Ge merkeziniz rekabet şansını artıracak yenilikler geliştiriyor mu?
d)Yeni ürün geliştirme faaliyetleriniz bulunuyor mu?
e)Yeni üretim prosesi geliştirme faaliyetleriniz bulunuyor mu?
f)Mevcut ürün yada prosesleri geliştirilme faaliyetleriniz bulunuyor mu?
g)Akademik yayın (makale, bildiri vb) faaliyetleriniz bulunuyor mu?
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A STUDY ON THE SIMULATION OF A SPHERICAL NaI(Tl) DETECTOR BY
FLUKA MONTE CARLO CODE
Assistant Professor, Zehra Nur KULUÖZTÜRK
Bitlis Eren University, Vocational School of Health Services, Bitlis, Turkey
ORCID ID: 0000-0003-0929-5987
ABSTRACT
NaI(Tl) detectors are one of the most frequently used spectroscopy systems in gamma detection
due to their advantages such as high detection efficiency and ability to operate at room
temperature. There are models designed using NaI crystals in different sizes and shapes
depending on the purpose and area of use of the detector. Especially in recent years, the
parameters affecting detection performance of the detector such as the design, efficiency, and
resolution of these detectors have been examined using different methods. Monte Carlo codes
are one of these methods and offer the opportunity to examine such studies in detail. FLUKA,
jointly developed by CERN (European Organization for Nuclear Research) and INFN (Italian
Institute for Nuclear Physics), is a Monte Carlo code that can simulate the interaction of about
60 different particles with matter, can handle even very complex geometries, and facilitate the
editing of input files and the visualization of output files with its FLAIR interface. In addition,
FLUKA is a frequently preferred code for modeling many different detector systems. In this
study, a spherical 7.62 cm diameter NaI(Tl) detector was modeled with the FLUKA code using
FLUKA 4-2.0 and Flair 3.1-15.1 versions. The interaction of 661.7, 1173.2, and 1332.5 keV
isotropic gamma sources with the spherical NaI(Tl) detector were simulated as 10 cycles for
105 particles. 5 different distances were determined as 0.5, 1, 5, 10, 15 cm between the detector
and the source. The simulations were performed on the determination of the full energy peak
efficiency and pulse height distribution of the 7.62 cm diameter spherical NaI(Tl) detector. In
addition, some of the full energy peak efficiency results obtained with the FLUKA code were
compared with the results previously reported with different methods for the 7.62 cm diameter
spherical NaI(Tl) detector in the literature. The relative difference (RD %) of FLUKA results
with other methods was calculated and FLUKA results showed good agreement.
Keywords: FLUKA Monte Carlo simulation, Spherical NaI(Tl) detector, Full energy peak
efficiency, Pulse height distribution.
1. Introduction
A popular method for the detection of gamma rays is to use crystal scintillators. One of the
frequently used inorganic scintillators is the NaI crystal. NaI(Tl) detectors are widely used in
studies such as measurement of environmental radioactivity and gamma attenuation
experiments, thanks to their advantageous features such as high detection efficiency, operation
without cryogenic devices, and production of models in different geometries (Yi and Hah,
2012). Detector efficiency is one of the parameters that are considered in order to perform the
detection in the detection system optimally. Monte Carlo methods allow to examine in detail
the parameters affecting the detection in detector systems. Some Monte Carlo codes such as
GEANT, FLUKA, PENELOPE have been developed to calculate the interaction and transport
of radiation and matter. Modeling of NaI(Tl) detector, calculation of response function and
efficiency have been reported in many studies using different Monte Carlo codes in the

www.artuklukongresi.org

932

Mardin, TURKEY

7th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

literature (Tam et al., 2007; Yalcin et al., 2007; Kadhem et al.,2010; Yi and Hah, 2012;
Hajheidari et al., 2016; Mouhti et al., 2017; Noureddine et al., 2017; Kuluöztürk and Demir,
2019; Noureddine et al., 2021; Kuluöztürk and Demir, 2021; Demir and Kuluöztürk, 2021). In
this study, full energy peak efficiency and pulse height distribution of a 7.62 cm diameter
spherical NaI(Tl) detector were simulated using FLUKA Monte Carlo code.
2. Materials and method
In order to construct the simulation model as close as possible to the experimental conditions,
the input file should include detailed information about the gamma source, detector geometry
and materials, requested scores, and physical processes (Trang et al., 2021). In the input file
composed with the FLUKA code (Ferrari et al., 2005; Böhlen et al, 2014; Vlachoudis, 2019),
photon beams with isotropic distribution of 661.7, 1173.2, and 1332.5 keV were selected for
the source, and 0.5, 1, 5, 10 and 15 cm distances from the detector for the position of the beams.
NaI crystal with 7.62 cm diameter spherical geometry and 3.67 g/cm3 density is surrounded by
MgO and 0.08 cm Al outermost layers. The geometry of the spherical NaI(Tl) detector (Yi and
Hah, 2012) is shown in Figure 1. The photomultiplier tube (PMT) in the detector structure was
ignored in the simulation. The DETECT score card was used to calculation of the amount of
energy deposition per event in the detector crystal, and the full energy peak efficiency and pulse
high distributions were determined. The input file is run for 10 cycles for 105 primary particles
in the code.

Figure 1. Spherical NaI(Tl) detector geometry
3. Results and discussion
The full energy peak efficiencies of a 7.62 cm diameter spherical NaI(Tl) detector for each point
gamma source with 661.7, 1173.2 and 1332.5 keV energies at a distance of 10 cm from the
detector were calculated by the FLUKA code. FLUKA simulation and reported results in the
literature generally showed good agreement, and these results are summarized in Table 1 (Yi
and Hah, 2012; Mouhti et al., 2017; Noureddine et al. 2017). In addition, the percent relative
difference values (𝑅𝐷(%) = |𝐴 − 𝐵|⁄𝐴 𝑥100) between all results reported in the literature (A)
and FLUKA results (B) were calculated and Table 1 was listed. When the results of the
PENELOPE code (Yi and Hah, 2012), which is a Monte Carlo code like FLUKA, are compared
with the results of FLUKA, it is seen that the results are almost perfectly close. It can be seen
from Table 1 that there is a decrease in efficiency with the increase of gamma energy. This
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decrease is expected as the probability of interaction with the detector will decrease as the
energy of the photon entering the detector increases.
Table 1. Comparison of the calculated full energy peak efficiencies of spherical NaI(Tl)
detector for 661.7, 1173.2 and 1332.5 keV energy at 10 cm distance with the literature
Gamma
energy
(keV)

FLUKA

EXP

(Present
study)

(Yi and
Hah)

661.7

0.665

0.684

1173.2

0.407

1332.5

0.351

PENOLOP
E

HAN

MCNP

|RD (%)|

(Noureldin
e et al.)

(Mouht
i et al.)

(min. - max.)

0.665

0.686

0.690

0 – 2.78

0.416

0.403

0.416

0.415

0.99 – 2.16

0.369

0.359

0.361

0.370

2.23 – 5.13

(Yi and
Hah)

Figure 2. Full energy peak efficiency of spherical NaI(Tl) detector in function of distance
from the detector to source
At different detector-source distances, the full energy peak efficiencies were calculated. The
resulting plot of full energy peak efficiencies versus source-detector distance for 661.7, 1173.2
and 1332.5 keV is given in Figure 2. The results show that the efficiency is dependent on the
source-detector position. For all energies, the efficiency of the spherical detector decreased with
increasing detector-source distance (0.5, 1, 5, 10 and 15 cm).
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Figure 3. Simulated pulse height distribution for a spherical NaI(Tl) crystal at 661.7 keV
gamma energy
The pulse height distributions were obtained for 661.7 keV energy and the pulse height
distributions obtained for detector source distances of 0.5, 1 and 5 cm were compared in Figure
3. In the spectrum, the photopeak at 661.7 keV and the two peaks just before the photopeak are
photoescape peaks. At the same time, Compton continuum is seen in the spectrum up to an
energy of about 480 keV. In order to make the spectrum more understandable, the spectrum
was drawn only for three increasing distance values. It is seen that the photopeaks decrease in
Figure 3 as the distance of source-detector increases.
4. Conclusions
In this study, the full energy peak efficiency of a 7.62 cm diameter spherical NaI(Tl) detector
was simulated using the FLUKA for 661.7, 1173.2 and 1332.5 keV energies. To validate the
FLUKA results, some of the results were compared with the literature. The minimum and
maximum RD% between the literature and FLUKA results was found in the range of 0% –
5.13%, indicating a good agreement. From the simulation results, it was determined that the
full energy peak efficiency of the spherical NaI(Tl) detector was significantly dependent on the
detector-source distance. For 661.7 keV gamma energy, the pulse height distribution of 7.62
cm diameter spherical NaI(Tl) detector was simulated and the peaks and regions in the obtained
spectrum were examined.
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NONLINEAR BOUNDARY CONDITIONS
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Abstract. In this study, we deal with Steklov boundary value problem involving p(x ) −
Laplacian. We establish under appropriate conditions that ensure the existence a nontrivial
weak solution on variable exponent Sobolev spaces, by means of the variational approach.
Key Words. Variational approach, Laplace type operator, weak solution.
1.Introduction
We are concerned with the Steklov boundary value problem
div(a(x, u )) = u p ( x )− 2 u, x  

(E )

u
a(x, u )  = f (x, u ), x  ,


where   R N ( N  2) is a bounded with smooth boundary,   0 , p(x ) is continuous
u
functions on  such that p − := inf p( x )  1 ,
is the outer unit normal derivative on  ,

x
a(x,  ) :  x R N → R N is the continuous derivative with respect to  of the mapping
A( x,  ) :  x R N → R N and div(a(x, u )) is p(x ) − Laplacian type operatör.

The operator div(a(x, u )) , which appears in (E), is a more general operator than the
p(x)-Laplacian operator

(

 p ( x ) u := div u

p ( x )−2

u

)

where p(x) > 1. This problem is that it generalizes the well-known p -Laplace equation.
Recently, many authors have studied the nonlinear boundary value problems involving
p(x ) − Laplacian [1,5,7,8,9,10,11]. In [6], the authors proved the existence and multiplicity of
solutions under (A1)-(A4) conditions using the Mountain Pass theorem and Ricceri three
critical poinsts theorem for the following Steklov proble with standard growth condition,
 div(a( x, u )) = 0, x  

a ( x, u )v = f ( x, u ), x  .

In [11], the authors investigated the existence and multiplicity of solutions, using the
Ricceri three critical poinsts theorem for the following Steklov problem standard growth
condition, under suitable assumptions
p ( x )−2

u = f (x, u ), x  
div(a(x, u )) + u


a(x, u )v = g (x, u ), x  ,
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where   R N ( N  2) is a bounded with smooth boundary,  ,  R + ; p :  → R ,

a(x,  ) :  x R N → R N ; f :  x R → R and g :  x R → R are fulfilling appropriate
conditions.
Throughout this paper , we assume that A and a satisfy the following conditions:
(A1) There exists c  0 such that a satisfies the growth

(

a(x,  )  c 1 + 

p ( x )−1

), for all x   and all   R

N

,

(A2) A(x,0) = 0 , for all x   ,
(A3)The monotonicity condition (a(x,  ) − a(x,  ))(
.  −  )  0, holds for all x   and
N
all  ,   R , with equality if and only if  =  ,
(A4) 

p ( x )−1

 a(x,  )  p(x ). A(x,  ) for all x   and all   R N .

The main results of the presents paper is:
Theorem 1.1. Assume that (A1)-(A4) and the following conditions hold
(H1) F : xR → R is a function such that
F (x, tu ) = t m( x ) F (x, u )(t  0) , (x, u )  xR,


where m(x )  C( ). Put F ( x, ) :=  f (x, t )ds ,
0

(H2) There exists  0   with meas( 0 )  0 such that F (x, t )  0, x   0 , t  R ,
(H3) 1  m +  p -  p +  p  (x ) for all x   ,
where
 Np (x )
, N  p(x )

p  (x ) =  N − p(x )

,
N  p(x )


and

 (N − 1) p(x )
, N  p(x )

.
p (x ) =  N − p(x )

,
N  p(x )



Then for all   0, problem (E) has at least one nontrivial weak solution with negative energy.

2.Preliminaries
In order to discuss problem (E), we need some basic properties of Lp ( x ) () and
W 1, p ( x ) ( ) , which we call variable exponent Lebesgue-Sobolev spaces [1,2,7,8,9,11].
Let  be a bounded domain of R N , and denote

C+ () = {p; p(x )  C(), inf p(x) > 1, for all x  }.
For any p(x )  C + () , we write

1  p _ := inf x p(x )  p + := sup x p(x )  
and define the variable exponent Lebesgue space as
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L p ( x ) ( ) = u u :  → R is measurable, such that





u (x )

p(x )

dx    .

Similarly,we can define for p(x )  C + ()
L p ( x ) ( ) = u u :  → R is measurable, such that

 u(x )

p(x )



d   ,

with norm on Lp ( x ) ( ) and L p ( x ) ( ) defined by

u Lp ( x ) ( )

p(x )

u (x )
= inf   0 : 
dx  1 ,
 


p(x )

u (x )
u Lp ( x ) ( )) = inf   0 : 
d  1 ,
 


(

(

)

)

where d is the measure on the boundary. Lp ( x ) (), . p ( x ) and Lp ( x ) (), . p ( x ) become
Banach space.
The variable exponent Sobolev space ( W 1, p ( x ) ( ) ) is denined by





W 1, p ( x ) () = u  Lp ( x ) () : u  Lp ( x ) ()
with the norm,
u =u

p( x)

+ u

p( x)

, u  W 1, p ( x ) ().
1, p ( x )

Let X denote the variable exponent Sobolev space W

(

Proposition 2.1. [2,4,11] Let  p ( x ) (u ) =  u


p(x )

+ u (x )

( ) .

p(x )

)dx . For u, u

n

 X (n=1,2,...),

we have
= 1( 1,  1)   p ( x ) (u ) = 1( 1,  1)

(i)

u

(ii)

min  u


p( x)

p−

,u
p(x )

   (u )  max  u
p( x)
p(x )



p+

Proposition 2.2. [2,4,11] Let  p ( x ) (u ) =  u


(i)

u Lp ( x ) ( )  1  u

(ii)

u Lp ( x ) ( )  1  u

p−
L p ( x ) (  )

p+
L p ( x ) (  )

p(x )

p−

,u
p(x )

p+
p(x )

 .


d , for all u  L p ( x ) ( ). We have

  p ( x ) (u )  u
  p ( x ) (u )  u

p+
L p ( x ) (  )

p−
L p ( x ) (  )

.

Proposition 2.3. [3,5,7,8,11]

() are

(i)

If 1  p −  p +   , then the spaces Lp ( x ) (), W 1, p ( x ) () and W0
separable, reflexive and uniformly convex Banach spaces,

(ii)

If q (x )  C + () and 1  q(x )  p  (x ) for all x   , then the embedding
W 1, p ( x ) () → Lq ( x ) () is compact and continuous,

1, p ( x )
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(iii)

If q(x )  C + () and 1  q(x )  p  (x ) for all x   , then the trace
embedding W 1, p ( x ) ( ) → Lq ( x ) ( ) is compact and continuous.

(iii)

Poincaré inequality, i.e. there exists a positive constant C  0 such that
u  C u

p(x )

,for all u  W0

1, p ( x )

().

3. Main results
We say that u  X is a weak solution of (E) if

 a(x, u )dx + 




u

p ( x )− 2

udx −   f ( x, u )d = 0


for all   X .
The energy functional corresponding to problem (E) is defined as I  : X → R ,

I  (u ) =  A(x, u )dx + 




1
u
p(x )

p(x )

dx −   F (x, u )d


where (u ) =  A(x, u )dx and (u ) =  F (x, u )d .




Proposition 3.1. [2,4,6,11] Let f : xR → R is a Carathéodory function satisfying (H1). For
each u  X set (u ) =  F (x, u )d . Then   C 1 ( X , R ) ) and


(u ), v =  f (x, u )vd ,


for all v  X . Moreover, the operator  : X → X  is compact.
Lemma 3.2. [5]
(i)

(

A verifies the growth condition: A(x,  )  c1  + 

p(x )

), for all x   and

all   R N .
(ii)

A is p(x ) -homogeneous: for all z  1 , x   and
all   R N A(x, z )  A(x,  )z p ( x ) .

Lemma 3.3. [4,5,7,8,11]
(i)

The functional (u ) is well-defined on X .

(ii)

The functional (u ) is of class C 1 ( X , R ) and

' (u ), v =  a(x, u )vdx, for all u , v  X


(iii)

The functional (u ) is weakly lower semi-continuos on X .

(iv)

I  is weakly lower semi-continuos on X .

(v)

I  is well-defined on X .

Remark 3.4. By assumption (H1) , there exist c1  0 and c2  0 such that

www.artuklukongresi.org

940

Mardin, TURKEY

7th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

F (x, u )  c1 u

m( x )

and f (x, u )  c2 u

m( x )−1

, for all x   .

Therefore, from Proposition 2.3, Proposition 3.1, Lemma 3.3 and Remark 3.4, it is easy to see
that I  (u )  C 1 ( X , R) and the critical points of I  are weak solutions of (E) . Moreover, the
derivate of I  is the mapping I  : X → R
I  (u ), v =  a ( x, u )vdx +  u
'



p ( x )− 2



uvdx −   f ( x, u )vd ,


for any u , v  X [2,6,9,11].
Lemma 3.5. Under assumptions (A1)- (A4), (H1), (H2) and (H3), the functional I  is
coercive on X .
Proof. For u  1 . By Proposition 2.3, we can write that the embedding
W 1, p ( x ) ( ) → Lm () is continuous. Then, we can find constants c3 , c 4  0 such that





u

m+

d  c3 u

m+

and





u

m−

d  c 4 u

m−

, for all u  X .

(1.1)

Moreover, we get
u

m(x )

m+

u

+u

m−

, for all x  . .

(1.2)

If we use Proposition 2.1 (ii), Proposition 2.2 (i), Remark 3.4, (A4) and the nequalities (1.1)(1.2), we can write the following inequality
I  (u ) =  A( x, u )dx + 






1
u
p(x )

c5
u
p+
c
 5+ u
p


(



p( x)

+u

p−

−   c3 u


p−

− c 6 u

p(x )

m−

1
u
p(x )

p(x )



)dx −  

+ c4 u

dx −   F ( x, u )d

 u m + u m
 

m+

+

−

d





m+

where c5 , c6  0 are constant. Since m +  p − , we conclude that I  (u ) →  as u →  .
Then, I  is coercive on X .
Lemma 3.6. Assume that (A1)- (A4), (H1), (H2) and (H3) hold. Then there exists
  X such that   0,   0 and I  (t )  0 for t  0 small enough.
Proof. From assumption (H3), we know that 1  m +  p -  p +  p  (x ) for all x  0 . In the
sequel, denote by m0− = inf x0 m(x ) and p0− = inf x0 p(x ) . Let  0  0 such that

( )

m0− +  0  p 0− . On the other hand, m(x )  C  0 , it follows that there exists an open set


1   0   such that m(x ) − m0−   0 for all x  1 . Let   C 0 ( ) be such that

supp ( )  1   0 ,  = 1 in a subset  1'  supp ( ) and 0   (x )  1 in 1 . Then, by
(H2) and Lemma 3.2, we have
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I  (t ) =  A(x, t )dx + 




p0−

c7 t
p0−



1
t
p(x )

p(x )

 (A(x,  ) +  )dx − c t
p(x )



m0− + 0

8



dx −   F (x, t )d

 F (x, )d


Therefore, I  (t )  0 for t   1 / ( p0 −m0 − 0 ) with
−

−


c8 p0−  F (x,  )d 


0    min 1,
,
p(x )
(
)
c
A
x
,


+

dx


 7 


(

)

Since 1  m +  p -  p +  p  (x ) , we can take I  (t )  0 , for t  0 small enought.
Proof of Theorem 1.1. We use the fact that I   C 1 ( X , R ) , then it is weakly lower semi
continuous from Lemma 3.3. Moreover, from Lemma 3.5, I  is coercive then here exists a
global minimizer in X and by Lemma 3.6, there exists u that the I   0 [8].
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ABSTRACT
Today, the negative effects of global warming and the climate change on all ecosystems are
increasing day by day. In particular, the problem of access to adequate and clean water and food
puts great pressures on agricultural production. In order to make the most efficient use of water
and fertilizers, research has become widespread today and the biggest share in this regard is the
use of hydrogels in agricultural production. Hydrogels are 3-dimensional cross-linked
polymeric materials with high water retention capacities. Due to these characteristics, it is
important that they are used in the fight against agricultural drought. In this study, 3D
hydrophilic polymer beads from polyvinyl alcohol (PVA) and sodium alginate (SA) were
synthesized to determine the effect of hydrogels on the lettuce plant in the fight against drought.
Biochar doped hydrogel beads obtained from biochar by pyrolysis method to ensure the
recovery of agricultural wastes with zero waste approach were added to prepared PVA and SA
solutions at different concentrations (0.1% - 0.25% - 0.5% and 1%). Thus, it is aimed to improve
plant growth and development by both increasing the water retention efficiency of hydrogels
and increasing the soil organic carbon. Lettuce seeds were planted in vials containing an equal
amount of turf and turf + hydrogels, the seeds were in germination period for 14 days and
watered with 5 mL of tap water every 2 days. After the germination in turf, the efficacy of
hydrogel and biochar doped rate against drought was evaluated by measuring the plant size and
chlorophyll content and watering with tap water at intervals of 2, 4 and 7 days. In the results, it
was determined that hydrogels hold water at a minimum of 60% and a maximum of 115% of
their own weight. The highest water absorption capacity in biochar doped rate was determined
as 0.1%.
Keywords: Climate change; Drought; Hydrogel; Lettuce; Water retention capacity
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BİYOKÖMÜR KATKILI HİDROJELLERİN KURAKLIKLA MÜCADELEDE
UYGULANABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI
ÖZET
Günümüzde global ölçekte küresel ısınma ve beraberinde getirdiği iklim değişikliğinin tüm
ekosistemler üzerindeki olumsuz etkileri gün geçtikçe artmaktadır. Özellikle yeterli ve temiz
suya ve gıdaya erişim sorunu tarımsal üretim üzerinde büyük baskılar yaratmaktadır. Su ve
gübre kullanımının en verimli şekilde yapılabilmesi için araştırmalar günümüzde yaygınlaşmış
olup, bu konudaki en büyük pay hidrojellerin tarımsal üretimde kullanılması yönündedir.
Hidrojeller, su tutma kapasiteleri yüksek olan 3 boyutlu çapraz bağlı polimerik malzemelerdir.
Bu özellikleri nedeniyle tarımsal kuraklıkla mücadelede kullanılmaları önem arz etmektedir.
Bu çalışmada, kuraklıkla mücadelede marul bitkisi üzerine hidrojellerin etkisini tayin etmek
için polivinil alkol (PVA) ve sodyum aljinat’dan (SA) üç boyutlu hidrofilik polimer boncukları
sentezlenmiştir. Sıfır atık yaklaşımı ile tarımsal atıkların geri kazanımını sağlamak için piroliz
yöntemi ile elde edilen biyokömürler farklı oranlarda (% 0,1 - % 0,25 - % 0,5 ve % 1),
hazırlanan PVA ve SA çözeltilerine eklenerek biyokömür katkılı hidrojel boncukları elde
edilmiştir. Böylece, hem hidrojellerin su tutma verimliliğinden faydalanılması hem de toprak
organik karbonunun arttırılarak bitki büyüme ve gelişmesinin iyileştirilmesi amaçlanmıştır.
Marul tohumları eşit miktarda torf ve torf + hidrojel içeren viallere ekilerek 14 gün boyunca
çimlenmesi için bırakılmış ve 2 günde bir 5 mL musluk suyu ile sulanmıştır. Ardından çimlenen
bitkiler 2, 4 ve 7 gün aralıklarla musluk suyu ile sulanmış ve bitki boyu ve klorofil içeriği
ölçülerek kuraklığa karşı hidrojellerin ve biyokömür katkılama oranlarının etkinliği
değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlarda hidrojellerin kendi ağırlığının minimum % 60 ve
maksimum % 115 oranında su tuttuğu tespit edilmiştir. Biyokömür katkılama oranlarında su
emme kapasitesinin en yüksek olduğu değer ise % 0,1 olarak belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Hidrojel; İklim değişikliği; Kuraklık; Marul; Su tutma kapasitesi

1. Introduction
The application of the sustainable agriculture approach, it has become the focus of research,
against climate change due to global warming and environmental risks. The preservation of
natural resources in the basic targets of sustainable agriculture, is closely related to the correct
management of a basic component such as water (Nassaj-Bokharaei et al. 2021). Climate
change also significantly affects the agricultural sector. The deterioration of agricultural soils
due to improper irrigation and fertilization prevents access to healthy and adequate food. In
order to make the most efficient use of water and fertilizers, research has become widespread
today and the biggest share in this regard is the use of hydrogels in agricultural production
(Gholamhoseini et al. 2018; Tomadoni et al. 2020).
Hydrogels are hydrophilic gels that can make physical and chemical three-dimensional crosslinks between polymer chains, thereby absorbing, storing and releasing water molecules (Chen
et al. 2009; Abdellaoui et al. 2020; Nassaj-Bokharaei et al. 2021). These materials are natural
or synthetic structures that can absorb hundreds of times water of their dry weight (Tomadoni
et al. 2020). The content of many commercial hydrogels used as soil conditioners consists of
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petroleum-based synthetic polymers. These hydrogels have environmental hazards because
they have low biodegradability and water absorption capacity, high production cost or toxic
byproduct formation (Mazloom et al. 2019). In order to eliminate all these environmental risks
and produce more resistant hydrogels, the researchers have focused on to produce new
generation of bio-compatible, environmentally friendly and hydrogels with high water
absorption capacity and strength.
Natural polymers such as gelatin, cellulose, chitin, chitosan, alginate, and also synthetic
polymers such as poly(vinyl alcohol) (PVA), poly(ethylene glycol), polyacrylamide is used in
hydrogel production (Bayraktar, 2013). In this study, sodium alginates and PVA was used in
hydrogel synthesis. Sodium alginates, which is one of the most studied biopolymers today, has
features such as hydrophilic structure, biocompatibility, biodegradability, non-toxicity and
antimicrobial activity, which makes it a valuable raw material in water and fertilizer
management (Feng et al. 2017; Tomadoni et al. 2020). In cross-linked polymers, chains are
connected to each other in three dimensions by covalent or ionic bonds, thus forming networked
polymers and these polymers have a good swelling capacity in solvents but they do not dissolve.
In order for a polymer to have hydrogel properties, some hydrophile functional groups (such as
hydroxyl, carboxyl, carbonyl, amine and amid) must be present in the main or minor chain
(Bayraktar, 2013).
Water and fertilizer applications are the two main factors affecting agricultural production (Du
et al. 2015). Therefore, reducing the consumption of water required for agriculture and optimal
use of plant nutrients are considered priorities in the development of sustainable agriculture in
any country (Aouada et al. 2008). Biochar from agricultural waste is an important recycling
step that shows great potential in carbon emissions, greenhouse gas emission reduction, soil
improvement and crop yield growth. These environmentally friendly bio-stimulants are
potentially valuable applications in agriculture to increase soil fertility, to assist sustainable
agricultural production and to mitigate the negative effects of different biotic/abiotic stresses
on the plant (Semida et al. 2019). Biochar is a new term used to describe porous charcoal (fine
pulverized charcoal) made from various biomass. Biochar is obtained as a result of incomplete
combustion of wood, pruning wastes, leaves, grass or agricultural biomass in an environment
with limited or no oxygen. At the same time, biochar production is a fast process that is
economically profitable due to the value of the final product obtained from the process, but it
can also be used as an energy source and carbon storage.
In this study, it is aimed to obtain biochar from olive tree wastes and to synthesize biocharbased hydrogels. After the synthesis of different ratios of biochar-based hydrogels, lettuce seeds
were planted in vials containing turf and turf + hydrogels. To determine the effectiveness of
biochar-based hydrogels on plant height, fresh and dry biomass and chlorophyll content, plants
were subjected to 2, 4, and 7 days of drought stress after the germination in turf.
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2. Material and Method
2.1.Synthesis of Biochar
Dry pruning of the olive tree (Olea Europaea L.) were obtained free of charge from the local
municipal waste management company of Greece and used as the raw material for biochar
production. A purpose-made flame curtain pyrolysis kiln was constructed and used for the
preparation of biochar. The pruning was randomly separated into 3 batches and flame-curtain
pyrolysis was carried out in triplicate. Each batch was pyrolyzed for 1 h at 600 °C, as measured
by thermocouples attached to the kiln. No external source of heating was required, and the
process was self-sustained after the first pruning started to pyrolyze. After quenching with
water, the biochar was air-dried for 96 h. The dried biochar was crushed and the 125-250 μm
fraction was sieved and stored for further analyses.
2.2.Synthesis of Biochar-Based Hydrogel
Sodium alginate/polyvinyl alcohol (SA/PVA) hydrogels were synthesized using the method by
Feng et al. (2017). For the preparation of SA/PVA hydrogels, they were mixed in a magnetic
stirrer at 25°C for 2 hours to obtain a homogeneous solution of 5% (w/v) SA and 2.5% (w/v)
PVA. A certain amount of biochar (1%, 2%, 3% and 4%) were added to the obtained polymer
solution to ensure a homogeneous distribution. To obtain the hydrogels, this homogeneous
solution was dropped into a 5% (w/v) CaCl2 solution, which is continuously stirred (100 rpm)
in a magnetic stirrer. Next, the encapsulated hydrogels spheres were washed with distilled water
to remove residual CaCl2 solution on their surface.
2.3.Characterization of Biochar and Biochar-Based Hydrogel
The chemical and physical properties of olive tree biochar were determined using analytical
methods and also the Scanning Electron Microscopy (SEM) images of the biochar and
synthesized hydrogel samples were taken.
2.4.Swelling Capacity of Biochar-Based Hydrogel
The swelling capacity of the synthesized BCH/SA/PVA hydrogels were determined by the
classical gravimetric method (Liu and Huang, 2016). For this purpose, the synthesized
BCH/SA/PVA hydrogels were left to dry for 2 days at room temperature to dehydrate. 0.2 g of
the dried hydrogels were weighed and left in distilled water at room temperature for 4 days until
equilibrium is reached. Swelling hydrogels were removed from the water and lightly dried with
wet filter paper and weighed immediately. The equilibrium swelling ratio of the hydrogels were
determined using the below formulation.
𝐸𝑆𝑅(%) =

𝑊𝑠 −𝑊𝑑
W𝑑

∗ 100
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Where; Ws and Wd are mass of the swollen and dry samples (g), respectively.
The swelling-drying cycle of synthesized pure and biochar-based hydrogels were determined
in three cycle. In the experiments the synthesized hydrogels were dried at room temperature for
2 days. Then, 0.2 g hydrogels were weighed and left in distilled water for 80 min, after that they
were slightly dried with wet filter paper and weighed immediately. The weighed hydrogels were
dried at 80 oC for 60 min. Thus, the first cycle was completed. These steps were realized for
three times to complete the swelling-dried cycles.
2.5.Plant Treatments
2.5.1. Phytotoxicity Tests
Phytotoxicity tests of synthesized BCH/SA/PVA hydrogels were performed on lettuce seeds.
The germination test of lettuce was carried out according to Doğaroğlu (2019). Ten lettuce
seeds were placed in petri dishes filled with 10 mL of distilled water (control) or water-saturated
BCH/SA/PVA hydrogels. Petri dishes were incubated in the dark at 25°C for 14 days and then
the number of germinated seeds were counted.
2.5.2. Pot Experiments
The lettuce seeds were sown in pots which included 8 g turf (control), and 8 g turf + 0.5 g
BCH/SA/PVA hydrogels which included different olive tree biochar (OTB) concentrations.
The pots were irrigated every two days for the germination period (14 days). After this period,
the plants were irrigated every 2, 4, and 7 days for 28 days to determine the effectiveness of
hydrogels against to drought stress in plants. Plants height, dry and fresh weight, and
chlorophyll content of 28 days old plants were determined. The chlorophyll content of plants
was measured using Konica-Minolta SPAD-502 chlorophyll meter, and then plant root and
shoot lengths were measured by removing the plants from the pots. Removed plants were
weighed to determine the fresh weight and they were dried in an oven at 65 oC for 48h to
determine dry weights. All treatments and measurements were conducted three replications.
3. Results and Discussions
3.1. Characterization of Biochar and Biochar-Based Hydrogel
It was determined that the chemical and physical properties of olive tree biochar samples. The
OTB samples had an alkaline pH as 8.52 and the electrical conductivity (EC) value was 525
µS/cm. The OTB had ash content as 7.9 % and C content as 76.67 % (Table 1). These results
similar with Sánchez-García et al. (2019). The authors characterized 22 biochar samples and
found that the pH changes in the range of 9.3-12.4, depending on the pyrolysis temperature.
They indicated that when the pyrolysis temperature increases, the amount of C content and the
relative ash content increases. According to triangle diagram of biochar (volatile content (%)Fixed C (%)- Ash (%)), the biochar has high fixed C when below the 30 % ash and 40 % volatile
content. It is stated that it is possible to obtain high C content with pyrolysis made at high
temperatures (Sánchez-García et al. 2019). In this study, it was also determined the olive tree
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pruning biochar had 1.65, 0.80, and 12.98 % H, N, and O, respectively. Also, it was determined
that the biochar samples had 292 m2/g surface area.
Table 1. Physical and chemical properties of olive tree biochar
Olive tree biochar
Yield after pyrolysis (%)

19

pH

8.52

Electrical
(μS/cm)
C (wt. %)

conductivity 525

H (wt. %)

1.65

N (wt. %)

0.80

O (wt. %)

12.98

Ash content (wt. %)

7.9

76.67

Nitrogen BET surface area 292
2
(m /g)
The SEM images showed that the biochar particles were in different sizes and shapes, also had
pores (Figure 1). It was observed that in the hydrogel images, biochar-based hydrogel had more
wrinkles than pure hydrogel after dried in the oven. The biochar-based hydrogel had irregular
protrusions, while the pure hydrogel had uniform and neat folds. The biochar-based hydrogel
can absorb more water than pure hydrogel because of irregular surface morphology (Feng et al.
2017).

Figure 1. SEM images of a) olive tree pruning biochar, b) biochar-based hydrogel, and c) pure
hydrogel
3.2.Swelling Capacity of Biochar-Based Hydrogel
The most important property of hydrogels is that they can absorbed in hundreds of times more
water than their own weight. Water management can be planned in agriculture by determining
the water holding capacity. It was determined that the addition of biochar in hydrogel improved
the water holding capacity (Figure 2). The maximum and the minimum swelling rate of
hydrogel was observed in the 0.1 % OTB based hydrogel as 115.6 %, and pure hydrogel as 32.4
%, respectively. The water holding capacities of hydrogels vary according to the synthesis
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method, chemical composition, and polymer structure used. Besides that, the water absorption
mechanism is similar in all hydrogels and is realized by taking water into the 3D network of
hydrogels and loosening the polymer chains (Chen et al. 2009; Tomadoni et al. 2020)

Figure 2. Swelling rate of pure and olive tree biochar-based (OTB) hydrogels
In addition to the swelling rates in the use of hydrogels in agriculture, the swelling-drying cycle
is also important (Durpekova et al. 2020). Therefore, in this study, the swelling-drying cycle of
pure and biochar-based hydrogels was also evaluated. Accordingly, pure and bichar based
hydrogels are swolled and dried 3 times (Figure 2). The swelling rate of pure hydrogels
decreased by 37.3% after 3 cycles. Although, the maximum decrease among biochar-based
hydrogel was 11.11% at a concentration of 0.5 % OTB, none of the biochar hydrogels suffered
more swelling loss than pure hydrogels. Also, it was observed that all the hydrogels have 50%
swelling ratio after third cycles. Lv et al. (2019) realized ten times of swelling/deswelling
cycles and indicated that the PVA based hydrogels did not show any significantly decreases in
pure water after at the end of cycles. Also, Durpekova et al. (2020) stated that the synthesized
cellulose-based hydrogels have sustainable water holding capacity after the 5 drying and
swelling cycle.

Figure 2. Swelling rate of biochar-based hydrogel at different concentrations in the first, second
and the third cycle

www.artuklukongresi.org

949

Mardin, TURKEY

7th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

3.3.Plant Treatments
3.3.1. Germination tests
In order to determine whether synthesized hydrogels have a phytotoxic effect on lettuce seeds,
germination experiments were first carried out in petri dishes. It was determined that the lettuce
seeds were not germinated 14 days after planting, except the control. Although, it was observed
that the seeds were germinated late in the petri which include pure and biochar-based hydrogels
compared to control (absence of hydrogels). However, germinated seeds in the presence of
hydrogel, especially 0.1 % OTB-based hydrogels, even survived the 42 days after start of
experiments (Figure 3). The germinated seeds in petri which include the control, 0.5%, and 1%
OTB-based hydrogels were died, while they were alive in the 0.25%, 0.1% and pure hydrogels.
It is thought that this is since the water release rate of pure, 0.1%, and 0.25% OTB-based
hydrogels was slower than the other OTB-based hydrogels. Although 0.5% and 1% OTB-based
hydrogels, which do not have any toxic effect on the plant, have an over water retention
capacity, it was observed that they dry out faster, also Alburquerque et al. (2013) showed that
the germination indices of lettuce treated with olive tree biochar in soil were above 60%. Thus,
it was determined that the biochar application in soil or in hydrogel were not toxic for lettuce,
however biochar in hydrogel caused late germination.

Figure 3. Germinated seeds in petri dishes at the end of 42 days after start of germination
experiments
3.3.2. Pot Experiments
In the pot experiments, lettuce seeds were sown in 8 g turf at the absence or presence of
hydrogels, in tree replicates. Seeds were germinated in the turf and the seedlings were irrigated
with tap water every two days until the plants have 2-3 leaves. After the germination period,
first set was irrigated every two days, second set was irrigated every four days, and third set
was irrigated every seven days. Thus, the stress of drought in lettuce could be observed. Plants
were grown in turf for 28 days after germination in turf, and the chlorophyll content, plant
height, fresh and dry biomass were determined. Before the harvesting, chlorophyll content of
plants was measured and given as SPAD Units in the Figure 4a. It is important to determine the
factors that cause the change of the chlorophyll content to provide information in many different
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areas from plant health to stress factors. There was not any significantly change in the
chlorophyll content of 2 days irrigated plants, so it was observed that the hydrogels did not
effective in this watering set. On the other hand, the chlorophyll content of 4 days irrigated
plants was decreased with the increasing OTB concentration in hydrogels. It is thought that the
high biochar concentrations in hydrogels caused fast water release rate, so they dried earlier
than lower biochar concentrations in hydrogels, as mentioned before in the 3.3.1 section.
According to Kırnak and Demirtaş, (2002), the decrease in the amount of leaf water slows down
the rate of chlorophyll synthesis as well as accelerates the breakdown of chlorophyll, but as in
this study, there is not any significantly difference in short-term stresses.
To determine the effectiveness of pure and OTB-based hydrogels on plant growth, the shoot
and root lengths were measured. It was observed that there were not any significantly changes
in the shoot length of 2- and 4-days irrigated plants applied with pure and OTB-based hydrogels,
compared to control. However, it was seemed that in Figure 4b, the shoot lengths of lettuce,
irrigated 7 days, increased at the application of 0.1%- and 0.25%-OTB-based hydrogels,
compared to control. Although the frequency of irrigation has been reduced, it has been
determined that the shoot lengths of these plants exposed to 7 days of irrigating are almost same
to those of plants exposed to 2 and 4 days of irrigating.

Figure 4. a) Chlorophyll content, b) shoot length, c) root length, d) dry weight/fresh weight of
lettuce treated with pure and different OTB-based hydrogel
The root length of lettuce seedlings which irrigated 2 days increased with increasing amount of
OTB in hydrogels, while there were no changes at 4 days of irrigating (Figure 4c). It was
observed that the plants which irrigated 7 days, the root lengths increased with application of
OTB-based hydrogels compared to control and pure hydrogels. The important differences in
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root length was determined at the 0.1%-, 0.25%-, and 0.5%-OTB-based hydrogels. It was
determined that according to both root and shoot length measurements 0.1% and 0.25% OTBbased hydrogels applications were more effective than pure and 1% OTB-biochar hydrogels.
Akhter et al. (2004) used acrylamide and acrylic acid to synthesize of hydrogel and the authors
stated that the addition of hydrogel in soil did not change the growth of chickpea seedlings
while wheat and barley growth increased. Besides that, Nassaj-Bokharaei et al. (2021)
determined that the natural char nanocomposite-based hydrogel application increased root
length and plant height of tomato plants under drought stress, but the authors indicated that if
hydrogels are used correctly in the agriculture, the plant growth parameters can be improved.
Drought stress causes deficient nutrient uptake by plants or reduce transportation of nutrients
from soil to plants, so that carbon and dry matter stores are reduced in the plant exposed to
drought stress. In these changes in the plant, plant type, soil type and stress level are the most
important factors (Nassaj-Bokharaei et al. 2021). Therefore, in order to determine the stress
effect on plants, fresh and dry biomass of plants was evaluated (Figure 4d). It was observed that
the dry weight (D) and fresh weight (F) rate were positively affected from the presence of OTBbased hydrogels. The D/F rate has the highest value in the plants of 7 days irrigated. This can
be explained as the plants in drought stress may be stored the nutrients, supported by water and
carbon from OTB-based hydrogel.
4. Conclusion
In this study, sodium alginate and polyvinyl alcohol are the main polymers in the synthesized
hydrogels. In this study, which evaluates agricultural wastes, it was determined that these
polymers are non-toxic and should be added 0.1% olive tree biochar in order to provide a good
swelling capacity in distilled water to synthesized hydrogels. Our results also showed that OTBbased hydrogel treatments delay lettuce seed germination, but for long periods of time
germinated seeds can survive and have positive effects on seedling growth and the survival of
seedlings under drought stress. These results confirm that the hydrogels which include at low
concentrations of olive tree biochar can be used for water management in the agricultural
irrigation.
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PEPEE ÇİZGİ FİLMİNİN DEĞERLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Zeynep YILMAZ
Öğr. Gör. Şırnak Üniversitesi Silopi Meslek Yüksekokulu Çocuk Bakımı ve Gençlik
Hizmetleri Bölümü
Orcid id: 0000-0003-3995-2669
ÖZET
Bu çalışmada Düşyeri Çizgi Film Stüdyosu tarafından hazırlanan, Ayşe Şule Bilgiç
tarafından yapılan ve TRT Çocuk kanalında yayınlamakta olan Pepee çizgi filminde
değerlerin sözel ifade ve davranışsal ifade boyutu açısından izleyiciye sunulma biçimi ve
ulaşılan değerlerin Pepee çizgi film bölümlerinde yer alma sıklıklarını belirlemek
amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman inceleme yöntemi
kullanılmıştır. Araştırma verilerinin toplandığı örneklemin seçiminde ise rastgele seçilmiş
on bölümü araştırmaya dahil edilmiştir. TRT Çocuk Kanalından temin edilen Pepee çizgi
filminin analizinde ise içerik analizi metodu kullanılmıştır. Araştırma sonucunda yapılan
frekans analizine göre Pepee çizgi film bölümlerinde bulunan değer kategorilerine ilişkin
sözel ifadeler incelendiğinde, ‘‘Sevgi’’ değerinin en fazla frekansa sahip olduğu
saptanmıştır. Sevgi değerini sırasıyla ‘‘Saygı/Nezaket, Mutluluk, Sabır, Sorumluluk,
Doğruluk/Dürüstlük, Yardımlaşma, İşbirliği, Hoşgörü, Güven’’ değer kategorilerinin
takip ettiği saptanmıştır. Pepee çizgi filmin izlenen bölümlerinde ‘‘Adalet’’ değerine
ilişkin sözel ifade boyutunda herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Pepee çizgi film
bölümlerinde bulunan değer kategorilerine ilişkin davranışsal ifadeler incelendiğinde,
“Mutluluk” değerinin en fazla frekansa sahip olduğu saptanmıştır. Bu değeri sırasıyla
“Sabır, Sevgi, Sorumluluk, Yardımlaşma ve Hoşgörü” değerlerinin takip ettiği
saptanmıştır.
Anahtar sözcükler: Okul Öncesinde Değerler, Çocuk ve Medya, Çizgi Film

EXAMINATION OF PEPEE CARTOON IN TERMS OF VALUES
ABSTRACT
In this study, it is aimed to determine the way values are presented to the audience in
terms of verbal expression and behavioral expression dimension in the Pepee cartoon
prepared by the Düşyeri Cartoon Studio, made by Ayşe Şule Bilgiç and broadcast on TRT
Children's channel, and the frequency of the values reached in the Pepee cartoon sections.
In the research, one of the qualitative research methods, the document review method was
used. In the selection of the sample in which the research data were collected, ten
randomly selected sections were included in the study. In the analysis of Pepee cartoon
obtained from TRT Children's Channel, Jul content analysis method was used. According
to the frequency analysis carried out as a result of the research, when verbal expressions
related to value categories found in Pepee cartoon episodes were examined, it was
determined that the value of ‘Love’ had the highest frequency. It has been determined that
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the value of love is followed by the value categories ‘Respect /Kindness, Happiness,
Patience, Responsibility, Truth/Honesty, Cooperation, Cooperation, Tolerance, Trust’
respectively. There were no findings in the dimension of verbal expression regarding the
value of ‘Justice’ in the watched episodes of Pepee cartoon. When the behavioral
expressions related to the value categories found in Pepee cartoon episodes were
examined, it was determined that the value of “Happiness” had the most frequency. It was
determined that this value was followed by the values of “Patience, Love, Responsibility,
Help and Tolerance”, respectively.
Keywords: Preschool Values, Children and Media, Cartoons
GİRİŞ
Okul Öncesi Eğitim, ırk ve sosyal sınıftan bağımsız olarak tüm çocuklara eğitim ve
gelişim fırsatları sağlamak için en iyi mekanizmalardan biridir ( Heckman ve Masterov,
2007). Yaşamın ilk yıllarında okul öncesi eğitim sadece çocukların eğitim ihtiyaçlarını
karşılamada değil, aynı zamanda gelişimlerini desteklemede de önemli bir role sahiptir
(Oğuzkan ve Oral, 1995; Travick Smith, 2003, aktaran Schunk, 2009; Yılmaz, 1999).
Değerler bireylerin yaşantısına yön veren, davranışlarını şekillendiren, kişiliğini ve
karakterini oluşturan en temel unsurdur. Bireylerin davranışlarında istendik değişiklikler
oluşturma eğitimin amaçlarından biridir (Aydın ve Akyol Gürler, 2013). Okul öncesi
eğitimde ulaşılmak istenen hedeflerden biri de değer yaratmak ve değerleri davranışa
dönüştürebilen bireyler yetiştirmektir (Çağlar, 2003).
Günümüzde sosyo-ekonomik ve politik medya içeriklerine sıkça yer verilmektedir. Bu
olumsuz içeriklere maruz kalan ve olumsuz içeriklerden en çok etkilenen hedef grup ise
şüphesiz çocuklardır. Ülkemizde yakın zamanda planlanan medya okuryazarlığı eğitimleri
sayesinde medyanın gerçek hali ve dünyayı nasıl anlamlandırdığı ile ilgili bilgiler
çocuklara ve yetişkinlere aktarılmaya çalışılmıştır. Çocuklara, medyada gösterilen ile
gerçeklik arasındaki farkın erken yaşlarda aktarılması medyanın bireyler üzerinde
oluşturacağı olumsuz etkileri azaltma konusunda oldukça önemlidir.
Pepee, günümüzün en sevilen çocuk çizgi filmlerinden biri olmakla birlikte ailelerin
ekranda çocuklarına eşlik edebildiği eğitici bir çizgi film olarak karşımıza çıkıyor.4-5 yaş
arası çocukların ilgisini çeken yerli bir ürün olan Pepee, ağırlıklı olarak Türk kültürünü
konu alan ve eğlenirken öğrenmeyi hedefleyen bir yapım olarak tasarlanmıştır.
YÖNTEM
Pepee çizgi filmine ait bölümler gelişigüzel (rastgele) seçim yöntemiyle on adet bölümü
Düşyeri Youtube kanalından Eylül 2020-Aralık 2020 tarihleri aralığında izlenmiştir.
Tablolarda Pepee çizgi filminde sunulan değerlerin sözel ve davranışsal ifade boyutlarının
sıklık oranlarına yer verilmiştir.
Çalışmada nitel veri toplama tekniklerinden olan doküman incelemesi tekniği
kullanılmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden doküman inceleme tekniğinde metinlerin
incelenmesi ve bu doğrultuda içerikte yer alan her türlü öğenin analiz edilmesi
hedeflenmiştir. Çalışmada görsel/işitsel temalı dokümanlara yer verilmiştir. Fotoğraf,
film, video gibi görsel materyaller nitel araştırmalarda tek başına kullanılabileceği gibi
gözlem, görüşme, doküman incelemesi gibi veri toplama yöntemleriyle de kullanılabilir.
Birlikte kullanılan veri toplama yöntemleri çalışmalarda ek veri yöntemleri olarak
araştırmacılara kolaylık ve çeşitlilik sunmaktadır. Film, video ve fotoğraf gibi görsel
materyaller araştırmacıya çizgi filmlerde geçen karakterlerin “duygu durumları, vücut
hareketleri, jest ve mimikleri” gibi sözel olmayan ifade davranışlarına gerçeklik boyutu
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kazandırarak süreklilik sağlaması ya da araştırmacıya birden fazla tekrarı farklı zaman
dilimlerinde izleme olanağı sunma gibi bazı avantajlar sağlamaktadır. Doküman
incelemesi, araştırılması hedeflenen olgu, olgular hakkında bilgi içeren materyallerin
analizini kapsamaktadır (Şimşek ve Yıldırım, 2016).
BULGULAR
Tablo 1. Büyümek güzeldir bölümünde yer alan değerlere ilişkin frekans ve yüzde
tablosu
Değer

Sevgi
Hoşgörü
Mutluluk
Sorumluluk
Sabır
Yardımlaşma
Saygı/Nezaket
İşbirliği
Güven
Adalet
Doğruluk/Dürüstlü
k
Toplam

Sözel
İfade
Boyut
u (f)
10
1
1
2
1
1
1
-

Sözel
İfade
Boyut
u (%)
58,82
5,88
5,88
11,76
5,88
5,88
5,88
0
0
0

Davranışsa Davranışsa
l İfade
l İfade
Boyutu (f)
Boyutu
(%)
0
0
3
100
0
0
0
0
0
0
0

-

0

-

17

100

3

Genel
Topla
m (f)

Genel
Topla
m (%)

10
1
4
2
1
1
1
0
0
0

50,00
5,00
20,00
10,00
5,00
5,00
5,00
0,00
0,00
0,00

0

0

0,00

100

20

100

Tablo 2. Pepee'nin yeni arkadaşı Zezee bölümünde yer alan değerlere ilişkin frekans
ve yüzde tablosu
Sözel
İfade
Boyut
u (f)

Sözel
İfade
Boyut
u (%)

Davranışsa
l İfade
Boyutu (f)

Sevgi

14

27,45

-

0

14

25,45

Hoşgörü

2

3,92

-

0

2

3,64

Mutluluk

8

15,69

4

100

12

21,82

Sorumluluk

2

3,92

-

0

2

3,64

Sabır

5

9,80

-

0

5

9,09

Yardımlaşma

3

5,88

-

0

3

5,45

Saygı/Nezaket

12

23,53

-

0

12

21,82

İşbirliği

3

5,88

-

0

3

5,45

Değer
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Güven

-

0,00

-

0

0

0,00

Adalet

-

0,00

-

0

0

0,00

Doğruluk/Dürüstlü
k

2

3,92

-

0

2

3,64

Toplam

51

100

4

100

55

100

Tablo 2. Haydebre pehlivan bölümünde yer alan değerlere ilişkin frekans ve yüzde
tablosu

Değer
Sevgi
Hoşgörü
Mutluluk
Sorumluluk
Sabır
Yardımlaşma
Saygı/Nezaket
İşbirliği
Güven
Adalet
Doğruluk/Dürüstlü
k
Toplam

Sözel
İfade
Boyut
u (f)
9
7
1
1
5
1
-

Sözel
İfade
Boyut
u (%)
37,50
0,00
29,17
4,17
0,00
4,17
20,83
4,17
0,00
0,00

5
-

Davranışsa
l İfade
Boyutu
(%)
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-

0,00

-

0,00

0

0,00

24

100

5

100

20

100

Davranışsa
l İfade
Boyutu (f)

Genel
Topla
m (f)

Genel
Topla
m (%)

9
0
12
1
0
1
5
1
0
0

31,03
0,00
41,38
3,45
0,00
3,45
17,24
3,45
0,00
0,00

Tablo 4. 8 Saatlik sabır oyunu bölümünde yer alan değerlere ilişkin frekans ve yüzde
tablosu

Değer
Sevgi
Hoşgörü
Mutluluk
Sorumluluk
Sabır
Yardımlaşma
Saygı/Nezaket
İşbirliği
Güven
Adalet
Doğruluk/Dürüstlü
k
Toplam

Sözel
İfade
Boyut
u (f)
8
10
2
13
1
1
-

Sözel
İfade
Boyut
u (%)
21,05
0,00
26,32
5,26
34,21
0,00
2,63
2,63
0,00
0,00

3
38
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7
-

Davranışsa
l İfade
Boyutu
(%)
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

7,89

-

0,00

3

6,67

100

7

100

45

100

Davranışsa
l İfade
Boyutu (f)

958

Genel
Topla
m (f)

Genel
Topla
m (%)

8
0
17
2
13
0
1
1
0
0

17,78
0,00
37,78
4,44
28,89
0,00
2,22
2,22
0,00
0,00
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Tablo 3. Şuuutve basket bölümünde yer alan değerlere ilişkin frekans ve yüzde
tablosu

Değer
Sevgi
Hoşgörü
Mutluluk
Sorumluluk
Sabır
Yardımlaşma
Saygı/Nezaket
İşbirliği
Güven
Adalet
Doğruluk/Dürüstlü
k
Toplam

Sözel
İfade
Boyutu
(f)
12
3
8
2
1
2
22
2
-

Sözel
İfade
Boyut
u (%)
21,43
5,36
14,29
3,57
1,79
3,57
39,29
0,00
3,57
0,00

4
56

Davranışsa
l İfade
Boyutu (f)

Davranışsa
l İfade
Boyutu (%)

Genel
Topla
m (f)

Genel
Topla
m (%)

1
9
-

0,00
10,00
90,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

12
4
17
2
1
2
22
0
2
0

18,18
6,06
25,76
3,03
1,52
3,03
33,33
0,00
3,03
0,00

7,14

-

0,00

4

6,06

100

10

100

66

100

Tablo 4. Korsan Pepee bölümünde yer alan değerlere ilişkin frekans ve yüzde
tablosu

Değer
Sevgi
Hoşgörü
Mutluluk
Sorumluluk
Sabır
Yardımlaşma
Saygı/Nezaket
İşbirliği
Güven
Adalet
Doğruluk/Dürüstlü
k
Toplam

Sözel
İfade
Boyut
u (f)
14
6
1
7
-

Sözel
İfade
Boyut
u (%)
45,16
0,00
19,35
3,23
0,00
0,00
22,58
0,00
0,00
0,00

7
-

Davranışsa
l İfade
Boyutu
(%)
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3

9,68

-

0,00

3

7,89

31

100

7

100

38

100

Davranışsa
l İfade
Boyutu (f)

Genel
Topla
m (f)

Genel
Topla
m (%)

14
0
13
1
0
0
7
0
0
0

36,84
0,00
34,21
2,63
0,00
0,00
18,42
0,00
0,00
0,00

Tablo 5. Affet beni bölümünde yer alan değerlere ilişkin frekans ve yüzde tablosu

Değer

Sevgi
Hoşgörü

Sözel
İfade
Boyut
u (f)

Sözel
İfade
Boyut
u (%)

Davranışsa
l İfade
Boyutu (f)

Davranışsa
l İfade
Boyutu
(%)

25

58,14

2

33,33

27

-

0,00

-

0,00

0
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Genel
Topla
m (f)

Gen
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Top
lam
(%)
55,1
0
0,00
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Mutluluk

5

11,63

3

50,00

8

Sorumluluk
Sabır
Yardımlaşma

1
1

2,33
0,00
2,33

1

0,00
0,00
16,67

1
0
2

Saygı/Nezaket

9

20,93

-

0,00

9

İşbirliği
Güven
Adalet
Doğruluk/Dürüstl
ük
Toplam

2
-

4,65
0,00
0,00

-

0,00
0,00
0,00

2
0
0

16,3
3
2,04
0,00
4,08
18,3
7
4,08
0,00
0,00

-

0,00

-

0,00

0

0,00

43

100

6

100

49

100

Tablo 6. Bir Kap Su, Biraz Yemek Bölümünde Yer Alan Değerlere İlişkin Frekans
ve Yüzde Tablosu

Değer
Sevgi
Hoşgörü
Mutluluk
Sorumluluk
Sabır
Yardımlaşma
Saygı/Nezaket
İşbirliği
Güven
Adalet
Doğruluk/Dürüstlü
k
Toplam

Sözel
İfade
Boyut
u (f)
9
6
18
1
1
21
3
-

Sözel
İfade
Boyut
u (%)
14,75
0,00
9,84
29,51
1,64
1,64
34,43
0,00
4,92
0,00

1
2
2
-

Davranışsa
l İfade
Boyutu
(%)
20,00
0,00
40,00
40,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2

3,28

-

0,00

2

3,03

61

100

5

100

66

100

Davranışsa
l İfade
Boyutu (f)

Genel
Topla
m (f)

Genel
Topla
m (%)

10
0
8
20
1
1
21
0
3
0

15,15
0,00
12,12
30,30
1,52
1,52
31,82
0,00
4,55
0,00

Tablo 7. Sabır sabır ya sabır bölümünde yer alan değerlere ilişkin frekans ve yüzde
tablosu

Değer
Sevgi
Hoşgörü
Mutluluk
Sorumluluk
Sabır
Yardımlaşma
Saygı/Nezaket
İşbirliği
Güven

Sözel
İfade
Boyut
u (f)
10
10
7
-

www.artuklukongresi.org

Sözel
İfade
Boyut
u (%)
0,00
0,00
37,04
0,00
37,04
0,00
25,93
0,00
0,00

Davranışsa
l İfade
Boyutu (f)
2
4
-

960

Davranışsa
l İfade
Boyutu
(%)
0,00
0,00
33,33
0,00
66,67
0,00
0,00
0,00
0,00

Genel
Topla
m (f)

Genel
Topla
m (%)

0
0
12
0
14
0
7
0
0

0,00
0,00
36,36
0,00
42,42
0,00
21,21
0,00
0,00
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7

Adalet
Doğruluk/Dürüstlü
k
Toplam

-

0,00

-

0,00

0

0,00

-

0,00

-

0,00

0

0,00

27

100

6

100

33

100

Tablo 8. Büyük Mü, küçük mü? Bölümünde yer alan değerlere ilişkin frekans ve
yüzde tablosu

Değer
Sevgi
Hoşgörü
Mutluluk
Sorumluluk
Sabır
Yardımlaşma
Saygı/Nezaket
İşbirliği
Güven
Adalet
Doğruluk/Dürüstlü
k
Toplam

Sözel
İfade
Boyut
u (f)
7
5
1
11
-

Sözel
İfade
Boyut
u (%)
29,17
0,00
20,83
4,17
0,00
0,00
45,83
0,00
0,00
0,00

2
-

Davranışsa
l İfade
Boyutu
(%)
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-

0,00

-

0,00

0

0,00

24

100

2

100

26

100

Davranışsa
l İfade
Boyutu (f)

Genel
Topla
m (f)

Genel
Topla
m (%)

7
0
7
1
0
0
11
0
0
0

26,92
0,00
26,92
3,85
0,00
0,00
42,31
0,00
0,00
0,00

SONUÇ
Araştırmada yapılan frekans analizi sonuçlarına göre Pepee çizgi film bölümlerinde
bulunan değer kategorilerine ilişkin sözel ifadeler incelendiğinde, ‘‘Sevgi’’ değerinin en
fazla frekansa sahip olduğu saptanmıştır. Sevgi değerini sırasıyla ‘‘Saygı/Nezaket,
Mutluluk, Sabır, Sorumluluk, Doğruluk/Dürüstlük, Yardımlaşma, İşbirliği, Hoşgörü,
Güven’’ değer kategorilerinin takip ettiği saptanmıştır. Pepee çizgi filmin izlenen
bölümlerinde ‘‘Adalet’’ değerine ilişkin sözel ifade boyutunda herhangi bir bulguya
rastlanmamıştır.
Araştırmada yapılan frekans analizi sonuçlarına göre Pepee çizgi film bölümlerinde
bulunan değer kategorilerine ilişkin davranışsal ifadeler incelendiğinde, “Mutluluk”
değerinin en fazla frekansa sahip olduğu saptanmıştır. Bu değeri sırasıyla “Sabır, Sevgi,
Sorumluluk, Yardımlaşma ve Hoşgörü (eşit sıklıkta)” değerlerinin takip ettiği
saptanmıştır.
Bu çalışmada yapılan analizler sonucunda incelenen Pepee çizgi film bölümlerinde yer
alan değerlerin, sözel ifade ve davranışsal ifade boyutları kıyaslandığında, davranışsal
ifade değer kategorilerinden çok sözel ifade kategorileri şeklinde izleyicilere sunulduğu
tespit edilmiştir. Tespit edilen sözel ve davranışsal toplam değer ifadelerinin (n= 457),
372’ si“sözel ifade boyutunda” yer almakta iken, 55’i “davranışsal ifade boyutunda” yer
almaktadır.
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ABSTRACT
In this article an analysis will be made based on the distortion and Signal to Quantization
Noise Ratio (SQNR) both for single variance (σ=const) and for wide dynamic range of
variances for the data that could be modeled with Laplacian probability density function. The
goal is to design the quantizer for both categories, according to the measured performances.
We will also investigate the use of adaptive quantizer, whereby forward or backward
adaptation on the variance of the input data would be used. Fixed Point number system
(quantizer) has many applications in neural networks, signal processing and numerical
computation. Use of system with Floating Point 64 bits (FP 64) as A/D double precision
convertor followed by the 32 bits quantizer will be analyzed as well. In the latter case, the
performances in the wide range of variances will be obtained and compared with the previous
results. An experiment employing neural network is performed, whereby application of 32-bit
fixed-point representation of neural network weights brings the reduction of the
implementation complexity without the decrease of the classification accuracy.
Keywords:
Signal to Quantization Noise Ratio, Quantizer, Fixed Point number system

Introduction
Real numbers could be in computers generally represented in two formats: Fixed Point and
Floating Point. Here we would like to focus on the Fixed Point format and investigate it
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deeper. Basically, Fixed Point format has some bits on disposal to represent a real number,
whereby one bit is usually assigned for the sign and the other bits are shared between integer
and real part of a real number. In this article we make a research about 32-bit fixed-point
format representation, so when we put aside a sign bit there are 31 bits for integer and real
part. Since there are so many variations we will concentrate on the cases when number of bits
for integer part is from 3 to 7.
On the other side, quantizer is employed for the digitalization of analog signals, defining
digital representation of data [1]-[5]. We noticed a similar approach to the data in fixed-point
format representation and uniform quantizers and we decided to investigate this topic further
[12]. Hence, in this article we would like to investigate similarities between the design of 32bit fixed-point format representation and 32-bit uniform quantizer. Moreover, we would like
to show how performances of the 32-bit fixed-point format representation could be measured
in a way we use to determine a quantization’s quality, and for that purpose we use Signal-toQuantization-Noise Ratio (SQNR) [10]-[12].
There are plenty of appliances of 32-bit fixed-point format, but here we will dedicate on the
neural networks [7]-[9], since they are getting increasingly used in solving some of difficult
problems modern engineering deals with like image classification, speech processing, text
classification and object recognition.
Laplacian probability density function (PDF) is used in this article, since it has been broadly
used among uniform quantizers as well for statistical modeling of the weights of neural
network. We must have in mind that variance of neural networks weights could vary during
the training process, so we need to examine the performances of the uniform quantization in a
wide range of variance. Therefore, in this paper we will examine SQNR in the 40 dB wide
range of variances and try to find the average SQNR in order to compare different cases. The
aim of our research is to determine the best quantizer according to the highest average SQNR.
Since 32-bit floating-point format (FP 32) is a standard used to represent neural network
parameters, we are going to make an experiment with MLP (multilayer perceptron) neural
network to test our approach. Namely, we are going to employ a neural network trained for
classification of images of hand-written digits from the MNIST dataset [13]. In this part we
are going to investigate how classification accuracy depends on the input parameters.
We are going to present numerical and experimental results of our research and make a
comparison among them. At the end, we will recommend the solution with highest
performances.
Uniform quantizer description
An uniform quantizer with R bits and the maximal amplitude noted as xmax has the following
support region: [− x max , x max ] . This type of quantizer is defined with decision thresholds xi that
are uniformly distributed and representation levels y i , as follows [2], [4]:
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 1
xi = − x max + i  , i = 0,1, ... , N , y i = − x max +  i −   , i = 1, ... , N .
 2

(1)

We should note that N = 2 R represents the total number of quantization levels and ∆ is the
quantization step-size that is equal to:
=

2 x max 2 x max x max
= R = R −1 .
N
2
2

(2)

Total distortion, measures the quantization error occurred during the quantization, and is
equal to the sum of the granular and the overload distortions:
D( ) = D g ( ) + D o ( ) .

(3)

The granular distortion and the overload distortion have the following expressions:
D g ( ) =

2
12

x max

 p( x,  )dx , D ( ) = 2
o

− x max

+

xmax

( x − x max ) 2 p( x,  )dx .

(4)

Distortion directly depends on the probability density function (PDF) p ( x,  ) of input data. In
this article, Laplacian PDF is considered:
p ( x,  ) =


2x
exp −


2


1


.



(5)

Variance of input data is noted as  2 . It is important to underline that the average value of the
input data is equal to zero. After several mathematical operations we derive these formulae for
the granular and overload distortions:
Dg ( ) =


2 xmax
2 
1 − exp −
12 





2 x max
 , Do ( ) =  2 exp −







.



(6)

Signal-to-Quantization-Noise Ratio (SQNR), as a measure of quantization’s quality, is
defined in this way:
SQNR [dB] = 10 log10

2
2
= 10 log10
D( )
Dg ( ) + Do ( )

(7)

Fixed Point 32 Quantizer Description
The 32-bit fixed-point number representation has the following format [3], [12]:
x = (sbn−1bn−2 ...b1b0 . b−1 ...b−m )2 .

(8)

There is one bit for the sign of x (bit s), followed by n bits for the integer part of x (bits
bn −1bn −2 ...b1b0 ) and with m bits at the end for the fractional part of x (bits b−1 ...b− m ), whereby n

+ m + 1 = 32.
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Since a bit noted as bi ( i = −m, ... , n − 1 ) has the weight equal to 2 i , we could calculate the
number x given in 32-bit fixed-point format as:
x = (−1) s

n −1

 bi 2 i = (−1) s

i =− m

n −1

b 2

i = n −31

i

i

.

(9)

This format is symmetric about zero, and numbers presented in this format are uniformly
distributed with a distance equal to the bit with the smallest weight: 2 − m = 2 n−31 , which is also
the smallest positive number we could present in this format. On the other hand, the largest
positive number that could be presented with this format has all bits equal to 1, and its value
is:

xmax =

n −1

30

i = n −31

j =0

 2i = 2 n−31  2 j = 2 n−31231 = 2 n .

(10)

In this paper, we show how the structure of the 32-bit fixed-point format matches to the 32-bit
uniform quantizer which is symmetric about zero and has the maximum amplitude equal to
xmax = 2 n and the quantization step-size equal to  = 2

n −31

. And this type of quantizer could

be designated as the 32-bit fixed-point quantizer.
The formulae (6) for granular and overload distortions, could be then transformed to:
Dg =


2 2( n −31) 
2  2n
1 − exp −
12 





2  2n
 , Do =  2 exp −







.



(11)

It is obvious that the performances of the 32-bit fixed-point quantizer depend on the number
of bits reserved for the integer part, i.e. parameter n. From this reason, determining the
optimal value of n is crucial for the designing of the 32-bit fixed-point quantizer.
Numerical results
This chapter provides the numerical results for SQNR, according to the derived formulae. The
calculations are performed for values of n from 3 to 7. First, we present the values for SQNR
for exact value of variance 2dB=0 dB. Then, we average SQNR, i.e. SQNR av , for two
wide dynamic ranges of variances: [-30 dB, 10 dB] and [-20 dB, 20 dB]. All results are given
in Table 1. On Figures 1 and 2 we have illustrated how SQNR depends on variance in the
given ranges.
It can be observed that highest SQNR for 2dB=0 dB is obtained for n = 5, and is equal to
167.32 dB. On the other hand, the highest SQNR av within the range [-30 dB, 10 dB] is
achieved for n = 6, whereby it equals to 149.58 dB, and within the range [-20 dB, 20 dB] is
achieved for n = 7, whereby it equals to 146.20 dB.
From these numerical results, we could conclude that the parameter n is very important and if
wrongly chosen it significantly lowers the SQNR.
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SQNR[dB]

n

for 2dB=0 dB

3
4
5
6
7

49.135
98.270
167.32
161.31
155.29

SQNRav[dB]
within range
[-30 dB, 10 dB]
109.82
128.44
142.81
149.58
145.29

within range
[-20 dB, 20 dB]
73.622
96.032
116.48
133.91
146.20

Table 1. Obtained performances for R=32 bits: SQNR[dB] for 2dB=0 dB and SQNRav[dB]
in the wide dynamic ranges of variances

Fig. 1. SQNR on the wide dynamic range of variances [-30 dB, 10 dB] for different values of
parameter n
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Fig. 2. SQNR on the wide dynamic range of variances [-20 dB, 20 dB] for different values of
parameter n
SQNR [dB]
σp

SQNRav
0.5
1
2
4
8
[dB]
20 log (σp/ σ0) [dB]
-18
-12
-6
0
6
12
18
3 28 197.42 191.42 185.38 179.38 173.35 167.35 161.29 179.37
4 27 191.42 185.38 179.38 173.35 167.35 161.29 155.26 173.35
1 5 26 185.38 179.38 173.35 167.35 161.29 155.26 149.27 167.33
6 25 179.38 173.35 167.35 161.29 155.26 149.27 143.23 161.30
7 24 173.35 167.35 161.29 155.26 149.27 143.23 137.21 155.28
Table 2. SQNR values of neural network weights for the uniform quantization based on Fixed
Point 32 format
s

n

m

0.125

0.25

Experimental results
In this section, we perform quantization of weights of a neural network, using uniform
quantizer, based on Fixed Point 32 representation. The neural network (multilayer perceptron,
MLP) used in the experiment is constituted by an input, one hidden and an output layer.
MLP is used for classification of grayscale images of handwritten digits (28 × 28 pixels) from
MNIST dataset into their 10categories (0 through 9) [13]. MLP neural network hidden layer
has 128 nodes. Network was trained to 20 epochs with 128 examples in a single batch while
the regularization parameter and learning rate are 0.01 and 0.0005, respectively. Matrix of
weights values between input and hidden layer has dimensions of 784x128.In our
consideration, we will perform post-training uniform quantization to this matrix.
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SQNR values obtained by quantization of neural network weights using uniform quantizer
based on Fixed Point 32 format are shown in Table 2, for different values of standard
deviation 𝜎𝑝 which multiplies the codebook. Classification accuracy of MLP NN with
original neural network weights (without quantization) is 96.70%.
Classification accuracy (CA) for all combination of values of m and n as well as for all
displayed values of 𝜎𝑝 is the sameand has a value of 96.3%. Based on this data and the results
from Table 1, we can see that uniform quantization based on Fixed Point 32 format neural
network weights affects the change of SQNR value while classification accuracy remains
unchanged and almost the same as the CA without quantization of weights (full precision).
Conclusion
In this article, we have analyzed numerical results in two wide dynamic ranges: [-30 dB, 10
dB] and [-20 dB, 20 dB]. First range has the optimal performances for n = 6, whereby average
SQNR is149.58 dB, and second has the optimal performances for n = 7, whereby average
SQNR is146.20 dB. Therefore, we could conclude that the overall best solution is the
quantizer designed for the range [-30 dB, 10 dB] and number of integer bits n = 6.
On the other hand, experiment is performed for specific values of signal variance equal to:
0.125, 0.25, 0.5, 1, 2, 4 and 8 with matching values in dB: -18, -12, -6, 6, 12 and 18,
respectively, as noted in Table 2. We could say that experiment takes into consideration signal
variances from the range [-18 dB, 18 dB] which is similar to the signal variance range [-20
dB, 20 dB] discussed within the chapter Numerical results. In order to make a comparison, we
calculated the average SQNR for experimental results and these values are shown in the last
column in Table 2. We could see that average values of SQNR for experimental results (last
column of Table 2) are always higher than for numerical results (last column of Table 1). The
reason for this observation is that experimental results have only granular distortion, so the
lack of overload distortion implies higher SQNR.
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КРАЕВОЙ ЗАДАЧЕ ДЛЯ ОПЕРАТОРНО – ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ
УРАВНЕНИЙ ВТОРОГО ПОРЯДКА
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В работе найдёны условия разрешимости в абстрактных пространствах гладких
вектор- функий для некоторых начально – краевых задач для уравнения второго
порядка с операторными коэффииентами.
Все
эти
условия
выражены
свойствами
коэффииентов
операторнодифферениального уравнения.
Kлючевые
слова:Гилбертово
пространство
,орераторно-дифференцифлъных
уравнений,гладких решений.
BOUNDARY VALUE PROBLEM FOR SECOND ORDER OPERATORDİFFERENTİAL EQUATİONS
ABSTRACT
İn the paper the solvability conditions in abstract space of smooth vector-functions for some
initial-boundary value problems for a second order equation with operator coefficients are
found.All these condtions are expressed by the features of coefficients of an operatordifferential equations.
1.ВВЕДЕНИЕ

Пусть H - сепарабельное гильбертово пространства, A положительно
определённый самосопряженный оператор в H , а H  (  0 ) шкала гильбертовых
пространств порожденный оператором A т.е

( )

(

)

H  = D A , ( x, y ) = A x, A y , x, y  H 

Пусть

L2 (R+ ; H ) есть гильбертово пространство вектор – функций

f (t )

определённых почти всюду в R+ , со значениями в H , для которых
1/ 2



2
f L ( R ;H ) =   f (t ) dt 
2 +
0

Следуя
монографию [1] определим
натуральных m  1 :
(m )
m



W2 (R+ : H ) = u (t ) :u
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с нормой

=  u (m )
+ ;H )


u W m (R
2

2
L2 ( R+ ; H )

+ Amu

 1/ 2 .

2

L2 ( R+ ;H ) 

При m = 3 вудем выводт подпространства в W2 (R+ ; H )
3



0



W23 (R+ ; H ) = u / u W23 (R+ : H ), u (0) = u (0 ) = 0
Аналогично

определяются

и W2 (R; H )

L2 (R : H )

пространства

R = (− ;  ).

m

при

Пусть L( X , Y ) пространство линейных ограниченных действующих из X

вY.
Рассмотрим в H следующую краевую задачу
d 2u
du
+ ( pA + A1 ) + (A 2 + A2 )u (t ) = f (t ),
2
dt
dt

t  R+

(1)

u(0) = u (0) = 0

где f (t ), u(t )  H при

t  R+ почти

(2)

всюду,

а

операторные

коэффициенты

удовлетворяют следующим условиям:
1) p  0,
2) A - положительно определённый сомосопряжённый оператор;
3) Операторы A1  L(H1 , H )  L (H 2 , H1 ), A2  L (H 2 , H )  L(H 3 , H1 ) .
Определение 1. Если

u(t )W23 (R+ ; H )

которая

f (t )W21 (R+ ; H ) сушествует

при

удовлетворяет

уравнению

(1)

вектор-функция
тождественно

в

R+ = (0,), то u (t ) будем называть гладким решение уравнения (1) из

W23 (R+ ; H ) .
Определение 2. Если при любом f (t )W2 (R+ ; H ) существует гладкое
1

решение u (t ) уравнение (1) из W2 (R+ ; H ) которая удовлетворяет оценку
3

u W 3 (R
2

+ ;H

)

 const f

W21 ( R+ ; H )

,

то задача (1), (2) называется регулярно разрешимой в пространстве W2 (R+ ; H ) .
3

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

W23 (R+ ; H ) . Отметим, что для эллиптических уравнения
исследованы в работах 2 ,3,4 .
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2. ОСНОВНОЙ РЕЗУЛЬТАТ

Обозначим через

P1 (d / dt ) = A1

0

du
+ A2u ,
dt

u W23 (R+ ; H )
0

u W23 (R+ ; H ) .

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

P0 ( ) = 2 + pA + A2

имеет вид

P0 ( ) = ( − 1 A)( − 2 A) , где Re 1  0, Re 2  0.

Поэтому

f  L2 (R+ ; H ),

уравнения

u W23

(1)

относится

к

(R+ ; H ) это задача изучена

параболическому

в работе 5 .

типу.

При

Сперва рассмотрим следующую уравнению.
0

P0u = f , u W23 (R+ ; H ),

f W21 (R+ ; H )

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

P0

3
изоморфно отоброжает пространство W2 (R+ ; H ) на L2 ( R+ ; H ) .

Доказательство.

Покажем,

L2 (R+ ; H ).

что

ядро

Так как общее решение уравнения

оператора

P0

совподает

с

P0 (d / dt )u (t ) = 0 из пространство

W23 (R+ ; H ) имеет вид:

u0 (t ) = e1tA0 + e2 t A1
при

1   2 или
u0 (t ) = e1t A0 + t Ae 2 t A1

при

1 =  2 , где  0 ,1  H 5 / 2 а 1 и 2 есть корни многочлена

В первом случае

(1  2 )

1 A0 + 2 A1 = 0
A 0 = 0 , т.е.  0 = 0.

(1 = 2 )

из условия

образом Ker P0 = 0 .

P0 ( ) = 2 + p + 1 .

из краевых условий (2) следует, что

0 + 1 = 0

и

(1 −  2 ) A 0 = 0 . Отсюда следует, что
Следовательно 1 = 0, т.е u 0 (t ) = 0. Во втором случае
(2) следует что  0 = 0 и 1 = 0, т.е u 0 (t ) = 0 . Таким

или
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0

Теперь покажем, что образ оператора P0 совпадает с u W2 (R+ ; H ) . Так
3

как f W2 (R+ ; H ) то его можно продолжит в отрицательном ось таким образом
1

1

чтобы предолжение f1 (t )W2 (R+ ; H ) и
1

f1

 const f

W21 ( R+ ; H )

L2 ( R+ ; H )

.

Тогда из уравнения P0 (d / dt )u(t ) = f1 (t ) , после преоброзование Фурье получаем,
что вектор – функция

u1 (t ) =



1
2

 (

2

E +  pA + A 2

) fˆ ( ),
−1

tR

1

−

удовлетворяет уравнению P0 (d / dt ) = f (t ) в R+ . Покажем, что u1 (t )W2 (R; H ) .
3

Из теоремы Планшареля следует, что достоточно доказать A û1 ( ) L2 (R; H ) и
3

 3 Aû1 ( )W23 (R; H ) . Очевидно, что
A3uˆ1 ( )

L2 ( R ; H )

(

= A3  2 E +  p A + A 2

(

 sup A 2  2 E +  p A + A 2
 A

)

−1

) fˆ ( )

 fˆ ( )

(

 const sup A 2  2 E +  p A + A 2
 A

С другой стороны при любом

L2 ( R+ ; H )

L2 ( R+ ; H )

)

−1

 f





(3)

L2 ( R+ ; H )

 R

(

A2  2 E +  p A + A2

)

−1

(

= sup  2  2 + p +  2

(

)

 sup  2 /  2 + p /  + 1
  0

−1

 ( A )

−1

)

−1



 sup  2 + p + 1   0−1 / 2 ,
 0

где



Из

(3)

следует,

−1 / 2
0

что


2

 p 4 − p2
=

1,

(

)

1/ 2

p2
 1,
2

,

p2
 1.
2

A3u1 ( ) L2 (R+ ; H ).

Аналогично

доказывается

что

 3u1 ( ) L2 (R+ ; H ) . Теперь обозначим через 1 (t ) = u1 (t ) / 0, ) , т.е 1 (t ) есть

0,  ) .

1 (t ) W23 (R+ ; H ) и
1 (0) H 5 / 2 , 1(0) H 3 / 2 . Теперь будам искать решение уравнение P0u = f в

сужение

вектор

функции

u1 (t ) на

Тогда

виде

u (t ) = 1 (t ) + e1tA 0 + e

2 t A

1 ,

 0 ,1  H 5 / 2 при 1   2 .

Отсюда используя краевые условия (2) получаем:
 0 + 1 = 1 (0 ) и 1 A1 + 2 A2 = −1(0)
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Так как

1 (0) H 5 / 2

1 = −0  H 5 / 2 .

1(0 )  H 3 / 2 ,

и

то

0 = −

1
A −11(0 )  H 5 / 2 и
1 −  2

0

u (t ) W23 (R+ ; H ), т.е образ оператора

Следовательно

P0

совподает с пространством L2 (R+ : H ). С другой стороны при u W2 (R+ ; H )
3

d
P0u W 1 ( R ; H ) = A  P0u L ( R ; H ) +
P0u
+
2 +
dt
2

2

2

= A u  + p A2 u  + A3u

2
L2 ( R+ ; H )

=

L2 ( R+ ; H )

+ u  + pA u  + A2u 

2
L2 ( R+ ; H )

Используя теорему о промежуточных производных получаем, что

P0u W 1 ( R
2

+ ;H )

 const u W 3 ( R
2

+ ;H )

Наконец, применяя теорему Банаха об обратном операторе мы получаем
утверждению теоремы.
Рассмотрим в пространстве H 6 следующие операторные пучки щестого
порядка

(

(

)

)(

)

)(

)

R0 (;  ; A) = (i ) E + p 2 − 2 (i ) A 2 + A4 − A 4 2 E + A 2 (4)
и

(

4

(

)

2

R1 (;  ; A) = (i ) E + p 2 − 2 (i ) A2 + A4 −  (i ) A2 2 E + A2
где p - вешественные числа,

4

2

2

 и  из вешественные параметры.

Имеет место следующая.
Теорема 2. Пусть p  0 . Тогда

при

  0,  0 ) ,

а

при

(5)

  0,  0 )

операторные пучки (4) и (5) не имеет спектра на мнимой оси, где

1,
0 =  2
2
 p (4 − p ) ,

4
причем они представляются в виде

p2
0
2
 0 = p2,
2
p
 1;
2

R0 (;  ; A) = F0 (;  ; A) F0 (− ;  ; A),
R1 (; ; A) = F1 (; ; A) F0 (− ; ; A)

(6)

(7)
(8)

где

F0 ( ;  ; A) =  (E −  j ,0 ( ) A) = 3 E + c2,0 ( )2 A + c1,0 ( )A 2 + c0,0 ( ) A3
3

j =1

(9)

F1 ( ;  ; A) =  (E −  j ,1 ( ) A) = 3 E + a1,0 ( )2 A + a2,0 ( ) A 2 + a0,0 ( ) A3
3

j =1

(10)
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 j ,0 ( ) =  j ,0 ( ) = −1, Re  j ,0 ( )  0,  j ,1 ( )  0, при

Здесь

  0,  0 )

  0,  0 ) и

а числа
1 −  + p2 −1,

c 2, 0 = 1 + 2

c1,0 = 2 1 −  + p 2 − 1 + 1 − 

c0, 0 ( ) = 1 −  ,
a 2,1 ( ) = 1 +

p 2 −  , a1,1 =

p 2 −  + 1, a1,0 ( ) = 1

(11)
(12)

Доказательство. Утверждению докажем для пучка R1 (; ; A), так как оно

доказывается для R0 (;  ; A) аналогично.
Пусть

   ( A)

(   0  0 ) .

(

)(

Тогда при

(

)

 = i ,   R

)
+ ( p − 2)

R1 (i  ;  ;  ) =  2 +  2  4 + p 2 − 2  2  2 +  4 −  2  2 =

 2 2
=  2 +  2 1 −  4
 + p2 − 2  2 2 +  4


(

)

(

)

(

)

 4
 


2

2

 2 +  4  =



4

p2 − 2  2
 2 / 2




=  +   4 +
+
1
1
−

2
4
2

2



(
)
(
)

/

+
p
−
2

/

+
1




(

2

2

)

4

(

)



2

  2 +  2  4  4 + p 2 − 2  2 + 1 1 −  sup 4
2
2
 0  + p − 2  + 1 


(

) (

(

)

)

(

Так как,  4 + ( p 2 − 2) 2 + 1  0, то

)


1 
R1 (i ;  ;  )   2 +  2  4 1 −  2   0
p 


(

)

Таким образом при

  0,  0 )( 0 = p −2 ) полином R1 ( ;  ;  ) не имеет корней на

мнимой оси. Тогда его корни симметричны относительно вешественной оси и
начало координат. Поэтому
(13)
R1 (; ;  ) = F1 (; ;  )  F1 (− ; ;  )
где

F1 ( ;  ;  ) = ( +  )  ( − 1,1 ( )  )( − 1, 2 ( )  ),

где

(14)

Re 1,1 ( )  0, Re 1, 2 ( )  0

Далее пологая

F1 ( ;  ;  ) = 3 + a2,1 ( )2  + a1,1 ( ) + a1,0 ( )  3

Сравнивая

коэффициенты
a21 ( ), a1,1 ( ), a1,0 ( ) .

в

равенстве

(13)

мы найдем

коэффициенты

Далее, для завершение теоремы равенству (13) применим спектральную
разложению оператора A . Теорема доказана.
Лемма 1. Пусть u W2 (R+ ; H ) . Тогда
3
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P0 u

2
W21 ( R+ ; H )

(

)

+ p2 −1 A

где

d 3u
=
dt 3
du
dt

2

(

L2 ( R+

)

d 2u
+ p −1 A 2
dt
;H )

2

+ A3u
L2 ( R+ ; H )

2

2

2

+
L2 ( R+ ; H )

− p ,
2

L2 ( R+ ; H )

 = A1/ 2u(0).
Доказательство. Очевидно, что
P0 u
=

2
W21 ( R+ ; H )

d 3u
dt 3

d 3u
d 2u
du
=
+
pA
+ A2
3
2
dt
dt
dt

2

+ p2 A
L2 ( R+ ; H )

d 2u
dt 2

2

L2 ( R+

2

+ A2
L2 ( R+ ; H )

d 2u
du
+ A 2 + pA2
+ A3u
dt
dt
;H )

du
dt

2

=
L2 ( R+ ; H )

2

+
L2 ( R+ ; H )

d u d u
 d 3u
du 

+ 2 p Re 3 , A 2 
+ Re 3 , A 2
+
dt  L ( R ; H )
dt  L2 ( R+ ; H )
 dt
 dt
2
+
3

2

 d 2u
du 
d 2u

+ 2 p Re A 2 , A 2
+ A 2
dt  L ( R ; H )
dt
 dt
2
+
du
+p A
dt
2

2

2

+
L2 ( R+ ; H )

 d 2 u 2 du 

+ Au
+ 2 p Re A 2 , A
+
L2 ( R+ ; H )
dt
dt
L2 ( R+ ; H )

 L2 ( R+ ; H )

2

3

2

 d 2u

du 3 

+ 2 Re A 2 , A 3 u 
+ 2 Re A 2
, A u
dt

 L2 ( R+ ; H )
 dt
 L2 ( R+ ; H )

(15)

0

При

u W23 (R+ ; H ) (u (0) = u (0) = 0)

 d 3u d 2 u 
 d 2 u d 3u 
 3 , A 2 
= − A1/ 2u (0 ), A1/ 2u (0 ) −  A 2 , 3 
dt  L ( R ; H )
 dt
 dt dt  L2 ( R+ ; H )
2 +

(

)

т.е

 d 3u
d 2u 
2
2 Re  3 , A 2  = − u (0) 1/ 2 = −  2
dt 
 dt

(16)

1/ 2

Аналогично имеем

 d 3u 2 du 
d 2u
 3 , A

= A1/ 2u (0 ), A3 / 2u (0) − A 2
dt  L ( R ;H )
dt
 dt
2 +

(

)

2

(17)
L2 ( R+ ; H )

и

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

= − A u (0), A u (0) −  A
, A 2 
dt
dt
dt  L ( R ;H )
 dt
 L2 ( R+ ;H )

2 +

(

)

т.е
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 d 2u 2 du 

2 Re  A 2 , A
=0
dt
dt

 L2 ( R+ ;H )

(18)

0

При u W2 (R+ ; H ) аналогично доказываются равенствао.
3

 d 2u 3 
du
Re  A 2 , A u  = − A 2 2
dt
 dt

 du

2 Re  A , A3u  = 0
 dt


(19)

L2 ( R+ ; H )

(20)

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

2
W21 ( R+ ; H )

+ A3u

2

d 3u
=
dt 3

− p

2

d 2u
du
+ ( p − 1) A 2 + ( p 2 − 1) A
dt
dt
L2 ( R+ ; H )

2

+

2

L2 ( R+ ; H )

2

Лемма доказана.
0

Лемма 2. При u W2 (R+ ; H ) имеет место равенство
3

 du
F1 (d / dt;  ; A)u L ( R ;H ) + ( 21 ( ) − p ) = P0u W 1 ( R ;H ) −   A
 dt
2 +
2 +

2

2




W21 ( R+ ; H ) 
2

(21)

0

Доказательство. При u W2 (R+ ; H ) имеет место следующие равенство:
3

d 3u
d 2u
du
F1 (d / dt;  ; A)u L ( R ; H ) =
+ a2,1 ( )A 2 + a1,1 ( ) A2
+ a0,1 ( ) A3u
3
2 +
dt
dt
dt

2

2

d 3u
=
dt 3

2

+
L2 ( R+ ; H )

a22,1

d 2u
( ) A 2
dt

+
L2 ( R+ ; H )

a12,1

du
A
dt

2

2

L2 ( R+ ; H )

+ a02,1 A3u

=
L2 ( R+ ; H )

2
L2 ( R+ ; H )

+

 d 3u d 2 u 
 d 3u 2 du 

+ 2 Re a2,1 ( ) 3 , A 2 
+ 2 Re a1,1 ( ) 3 , A
+
dt
dt
dt
dt

 L2 ( R+ ;H )

 L2 ( R+ ;H )
 d 3u 3 
 d 2u 2 du 

+ 2 Re a0,1 ( ) 3 , A u 
+ 2a2,1 ( )a1,1 ( ) A 2 , A
+
dt
dt
dt

 L2 ( R+ ;H )

 L2 ( R+ ;H )

 d 2u 3 
 du

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


L2 ( R+ ; H )

 L2 ( R+ ;H )

Учитывая что u (0) = u (0) и равенство (16)-(20) имеем:

www.artuklukongresi.org

978

Mardin, TURKEY

7th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

d 3u
F1 (d / dt;  ; A)u L ( R ; H ) =
2 +
dt 3

2

2

+

a12,1

L2 ( R+ ; H )

d 2u
− 2a1,1 ( ) A 2
dt
2

L2 ( R+ ; H )

+ a02,1 A3u

Учитывая что a 2,1 ( ) = 1 +

(

)

d 2u
dt 2

d 2u
A 2
dt

+ (a2,1 ( ) − 2a1,1 ( ))

)

du
+ p −1 A
dt

L2 ( R+ ; H )

− a2,1 ( )  2

du
− 2a2,1 ( ) a0,1 ( ) A
dt
L2 ( R+ ; H )

(

2

2

2
( ) A d 2u
dt

2

+
L2 ( R+ ; H )
2

−

2

2

2
( ) − 2a21 ( )a1,0 ( ) A2
+ a11

F1 (d / dt;  ; A)u

L2 ( R ; H )

2

( ) A du
dt
2

d 3u
=
dt 3

+

2
a21

2
L2 ( R+ ; H )

2
L2 ( R+ ; H )

p2 − 

d 3u
=
dt 3

2

du
+ A
dt
L2 ( R+ ; H )
2

2

+
L2 ( R+ ; H )

1/ 2

2
1/ 2

L2 ( R+ ; H )

a1,1 ( ) =

p 2 −  + 1, a1,0 ( ) = 1 получаем:
2

)

d 2u
+ p −1 A 2
dt
;H )

2

=

2

− a2,1 ( ) 

(

L2 ( R+

+ a 2,1 ( ) 

2

du
dt

L2 ( R+ ; H )

2


2
 d u
−  A 2
 dt


du
= A
dt
L2 ( R+ ; H )

+
L2 ( R+ ; H )

2

du
+ A
dt
2

L2 ( R+ ; H )



 Так
L2 ( R+ ; H ) 


2

как

2
W21 ( R+ ; H )

, то учитывая лемму в последном

равенстве получаем:

F1 (d / dt;  ; A)u

2
L2 ( R+ ; H )

+ (a2,1 ( ) − p ) 

2
1/ 2

du
= P0u W 1 ( R ;H ) −  A
2 +
dt

2

2

W21 ( R+ ; H )

Аналогично доказывается
0 3

Лемма 3. При u W 2 (R+ ; H ) имеет место равенство

F0 (d / dt;  ; A)u

+ (c2,1 ( ) −  ) 
L2 ( R+ ; H )

2

2
1/ 2

2

= P0u W 1 ( R
2

+

−  A2u
;H )

2
W21 ( R+ ; H )

(22)
0

Отметим что из теоремы 1 следует, что в пространстве W 2 (R+ ; H ) нормы

P0u

W21 ( R+ ; H )

и

u

W23 ( R+ ; H )
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N1 =

sup

A

03

0  uW 2 ( R+ ; H )

du
dt

−1

W21 ( R+ ; H )

 P0u W 1 ( R
2

(23)

+ ;H )

и

N0 =

A2u

sup
03

0  uW 2 ( R+ ; H )

−1

W21 ( R+ ; H )

 P0u W 1 ( R
2

(24)

+ ;H )

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

1
0  p 1
p,

N1 = 
1/ 2
  1  , p  1
  2 p − 1 

Доказательство. Проведя аналогичные рассуждения работы
что если уравнение

(a2,1 ( ) − p ) = 0

(0,  0 )( 0 = p 2 ),

6 получаем,

(см. формулу (21)) не имеет решение из

1
. Если уравнение (a 2,1 ( ) − p ) = 0
p
имеет решение из интервала (0,  0 ) , то N1 есть обратный квадратного корня
интервала

−1 / 2

то N1 =  0

=

наименьшего

этих решений. Поэтому,
a2,1 ( ) − p = 0. Следовательно, получаем

1+

мы

должна

решать

уравнению

p2 −  − p = 0

(25)

или

p2 −  = p − 1
Очевидно, что при p  1 это уравнение не имеет решение из интервало
Поэтому N1 =

(0, p ) .

1
, при 0  p  1 . А при p  1 уравнение (25) имеет решение
p
1/ 2

 1 
1
1 =
 (0, p ). Поэтому N1 = 

2p −1
 2 p − 1

, при p  1 . Теорема доказана.

Аналогично доказывается.
Теорема 4. Норма
 0−1 / 2 , p  1; p  1,5

N0 = 
1
−
 1 − (3 − 2 p )2 2 ,1  p  1,5.

(
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Доказательство. Чтобы найти число

N 0 мы должны решать уравнению

c11 ( ) − p = 0 (см. формулу (22)). Тогда

1+ 2 1−  + p2 − 2 = p

т.е
2 1−  + p2 − 2 = p −1

(26)

p  1, уравнение c1,1 ( ) − p = 0 не имеет решение из интервали

Тогда

−1/ 2

Поэтому при p  1, N 0 =  0

(0,  ).

. Пуст p  1. Тогда

2 1 −  + p 2 − 2 = ( p − 1) , 2 1 −  = 3 − 2 p
2

Очевидно, что при p  1.5 уравнение (26) не имеет решение из интервале

(0 ,  ). Поэтому

N0 = 

−1
0 .

Если

p  1.5 то при

решение 1 = (2 p − 2)  (0,  0 ).
−1/ 2

Поэтому N 0 = 1

, A при q  p 2 , получаем p −

Отсюда имеем, что

( p − 1)2  0. А

p2
 1, уравнение (25) имеет
2

1
 q  p2 .
2

это невозможно.
−1 / 2

Поэтому в этом случае, также N 0 =  0

. Теорема доказана.

Теперь докажем основную теорему.
Теорема 5. Пусть выполняются условия 1)-3) и

(

q = N1 max A1

H1→ H

, A1

H 2 → H1

)+ N

0

(

max A2

H 2 →H

, A2

H 3 → H1

) 1 где числа

N1 и N 0 определены из теоремы 3 и 4 соответственно. Тогда задача (1) и (2)
регулярно разрешимо в W2 (R+ ; H ).
3

Доказательство.

По

теорема

1 оператор

0

пространство



W21

W23 (R+ ; H )

(R+ ; H ) существует

P0 изоморфно отоброжает

W21 (R+ ; H ).

на

Тогда

при

любом

0

u W23 (R+ ; H ) , такое, что P0−1 = u. Теперь напишем

задача (1), (2) в виде уравнение
0

Pu  P0u + P1u = f , u W23 (R+ ; H ) ,
После

замены

u = P0−1 получаем

f W21 (R+ ; H ) .

уравнению

(E + P P ) = f
−1
1 0

в

W21 (R+ ; H ). Так как при любом  W21 (R+ ; H )
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P1P0−1

W21 ( R+ ; H )

= P1u W 1 ( R
2

 d 2u
+ A2u W 1 ( R ;H ) =  A1 2
2 +

dt


du
+  A2

dt

+ AA1 A

1/ 2


+ AA2u L ( R ; H ) 

2 +
L2 ( R+ ; H )

2

H →H
−3 2

 d 2u
 A 2
 dt


du
A
dt
2

1/ 2




L2 ( R+ ;H ) 

2

1/ 2


Au
L2 ( R+ ;H ) 
3

2

  A1 A −1


+  A2 A −2


(

 max A1 A −1
2

du
+ A2
dt
L2 ( R+ ;H )

2
H →H

2
H →H

H →H

+

+

A

d 2u
dt 2

L2 ( R+ ; H )

L2 ( R+ ; H )

, AA1 A −2

+ max A2 A −2

+

2

 A2u

(

1/ 2




L2 ( R+ ;H ) 

2

W21 ( R+ ; H )

1/ 2


du

+ AA1
dt L2 ( R+ ;H ) 
L2 ( R+ ; H )

2

2

−2 2

+ AA2 A

du
du
+ A2u
 A1
dt
dt
W21 ( R+ ; H )

= A1

+ ;H )

H →H

H →H

+

)

, AA2 A −3

H →H

)

2 2
1/ 2

3 2

 A2 d u
+Au
 = max A1 H1→ H , A1 H 2 → H1 
L2 ( R+ ;H ) 

dt 2 L ( R ;H )
2 +

du
 A
+ max A2 H → H , A2 H → H   A 2 u 1
.
2
3
1 
W2 ( R+ ;H )

dt W21 ( R+ ;H )

(

Далее праменяя теоремы 3 и 4 получаем:

PP0−1u

W21 ( R+ ; H )

 P0u W 1 ( R
2

Так

как,

+ ;H )

по

(

(

 N1 max A1

H1→ H

= q P0u W 1 ( R
2

+ ;H )

, A1

H 2 → H1

= q  W 1(R
2

условию

теоремы

(

)

W21 (R+ ; H ). Тогда  = E + P1 P0−1

−1

+ ;H )

)

) + N (max( A
0

H 3 → H1

)))

обратим

в

, A2

2 H 2 →H

.

q  1, то

−1

оператор E + P1 P0

(

f , а u = P0−1 E + P1 P0−1

)

−1

f . Отсюда следует,

что

u W 3 (R
2

+ ;H )

 const f

W21 ( R+ ;H )

Теорема доказана.
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5-SİYANO-3-HİDROKSİTİYOFEN MOLEKÜLÜNÜN MOLEKÜLER YAPI,
KONFORMASYON VE TİTREŞİM FREKANS ANALİZİNİN DFT VE HF
METOTLARI İLE İNCELENMESİ
Dr. Öğr. Üyesi Güventürk UĞURLU
Kafkas Üniversitesi
ORCID.0000-0003-4171-7879
ÖZET
5-Siyano-3-hidroksitiyofen molekülünün konformasyon analizi, molekülün potansiyel enerji
eğrisi (PEE) θ[C2-C3-O-H] torsiyon (dihedral) açının fonksiyonu olarak hesaplanarak yapıldı.
Potansiyel enerji eğrisi hesaplamalarında hem ab initio Hartree Fock (HF) ve yoğunluk
fonksiyoneli DFT/B3LYP metotlarında 6-311++G(d,p) taban kümesi kullanıldı ve θ[C2-C3-OH] torsiyon açısı 36° aralıklarla 0° den 360° kadar taranarak yapıldı. PEE üzerindeki en düşük
enerjili konformasyonların geometri optimizasyon hesaplamaları yapılarak, molekülün temel
hal geometrisi saptandı. Optimize olmuş yapı kullanılarak, en yüksek dolu moleküler orbital
(HOMO), en düşük boş moleküler orbitallerin (LUMO) enerjileri, harmonik titreşim dalga
sayıları, lineer optik özellik (polarizebilite) ve lineer olmayan optik özellik (NLO)
(hiperpolarizebilite) değereler Gaussian 09W programı kullanılarak incelendi. Çalışılan
molekülün yapısal ve elektronik özellikleri, ab initio Hartree Fock (HF) metodu ve yoğunluk
fonksiyoneli DFT/B3LYP metodu 6-311++G(d,p) taban kümesi kullanılarak incelendi.
Molekülün EHOMO ve ELUMO enerji değerleri kullanılarak, enerji aralığı (∆E = ELUMO -EHOMO)
ve elektronik (elektronegativite, kimyasal yumuşaklık ve sertlik özellikleri) belirlendi. 5Siyano-3-hidroksitiyofen molekülünün titreşim modlarının işaretlenmesi toplam enerji dağılımı
(TED) VEDA4f programı yardımı ile hesaplandı. Molekülün denge durumu (taban hali) enerji
aralığı değerleri sırasıyla, B3LYP/6-311++ G(d,p) metodu ile 4.83 ve HF/6-311++G(d,p)
metodu ile 10.14 eV olarak hesaplandı. Her iki metotta hesaplanan 5-Siyano-3-hidroksitiyofen
molekülünün yapısal parametreleri, molekülle ilgili daha önce yapılmış deneysel çalışma
verileri ile karşılaştırıldı ve yapısal parametreler arasında iyi bir uyum olduğu görüldü.
Optimizasyon hesaplamaları sonucunda oluşturulan çıktı üretilen çıktı dosyalarından
GaussView5.0.9 programı yardımı ile elektrostatik potansiyel haritasını ve HOMO-LUMO
orbital yüzeyleri görselleştirildi.
Anahtar Kelimeler: 5-Siyano-3-hidroksitiyofen, konformasyon analizi, titreşim frekans
analizi.
INVESTIGATION OF THE MOLECULAR STRUCTURE, CONFORMATION AND
VIBRATION FREQUENCY ANALYSIS OF 5-CYANO-3-HYDROXITIOPHENE
MOLECULE BY DFT AND HF METHODS
ABSTRACT
Conformational analysis of the 5-Cyano-3-hydroxythiophene molecule was performed by
calculating the molecule's potential energy curve as a function of the θ[C2-C3-O-H] torsion
(dihedral) angle. In potential energy curve calculations, both ab initio Hartree Fock (HF) and
density functional DFT/B3LYP methods and the 6-311++G(d,p) bases set were used and and
θ[C2-C3-O-H] torsion angle was scanned from 0° to 360° at intervals of 36°. By performing
geometry optimization calculations of the lowest energy conformations on the PEE, the ground
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state geometry of the molecule was determined. Using the optimized structure, the geometry of
the molecule, the highest occupied molecular orbital (HOMO), the lowest unoccupied
molecular orbitals (LUMO), harmonic vibration waves, linear optical properties (polarizability)
and nonlinear optical properties (NLO) (hyperpolarizability) values has been examined using
Gaussian 09W program. The structural and electronic properties of the studied molecule were
investigated using the ab initio Hartree Fock (HF) method and the density functional
DFT/B3LYP method using the 6-311++G(d,p) base set. The energy range (∆E = ELUMOEHOMO) and electronics (electronegativity, chemical softness and hardness properties) of the
molecule were determined using EHOMO and ELUMO energy values of the molecule. The
total energy distribution (TED) of the 5-Cyano-3-hydroxythiophene molecule was calculated
in VEDA4f program. The energy gap values of ground state geometry of the molecule were
calculated as 4.83 with B3LYP/6-311++G(d, p) and 10.14 eV at HF/6-311++G(d,p) methods,
respectively. The structural parameters of the 5-Cyano-3-hydroxythiophene molecule
calculated in both methods were compared with the previous experimental data on the molecule
and a good agreement was found between the structural parameters. The electrostatic potential
map and HOMO-LUMO orbital surfaces were visualized with the help of the GaussView5.0.9
program from the output files produced as a result of the optimization calculations.
Keywords:5-Cyano-3-hydroxythiophene, conformation analysis, vibration frequency analysis.
GİRİŞ
Tiyofen ve sübstitüe tiyofen birimleri hem organik sentezde hem de malzemelerde önemli
bileşiklerden biridir. Organik sentez ve malzeme bilimi gibi çeşitli alanlarda kullanılan çok
yönlü bileşiklerdir. Tiyofenlerin monomeri, boyalar, farmasötikler, zirai kimyasallar
alanlarında yapı taşları olarak kullanılmıştır. İletkenlikleri (Li ve ark., 2009; Nejati ve ark.,
2011; Schon ve ark., 2001), dış uyaranlardan etkilenen optik yapıları (Shiraki ve ark., 2010;
Yao ve ark., 2013), alan etkili transistörler (Bao ve ark., 1999; Kline ve ark., 2006),
elektrominesans cihazları (Mehes ve ark., 2016; Shao ve ark., 2014) ve güneş pillerindeki
uygulamaları (Yan ve ark., 2019; Briseno ve ark.,2010) nedeniyle çok çekmişlerdir. Ayrıca
alan etkili transistörler (Yang ve ark., 2016), fotovoltaik (Kim ve ark.,2016), kimyasal sensörler
(Kim ve ark., 2016), termal emisyon dedektörleri, elektrokromik malzemeler (Lv ve ark.,
2016).) gibi pratik uygulamalarda çok önemli malzemeler haline gelmişlerdir. 5-Siyano-3hidroksitiyofen molekülü ile ilgili yapılan çalışmada, molekolün kristal yapısı, X-ışını yapı
analizi ve spektroskopik yöntemler kullanılarak deneysel olarak belirlenmiştir (Blake ve ark.,
1999). Aynı çalışmalarda oksijen içeren sübstitüentli tiyofenler ile molekülün molekül içi ve
moleküller arası geometrisi incelenmiştir. Bu çalışmada, molekülün konformasyon analizi,
dipol moment (μ), harmonik titreşim dalgasayıları, polarizebilite (α), lineer olmayan optik
(NLO) özellikleri, en yüksek dolu molekül orbital enerjileri (ΕHOMO), en düşük boş molekül
orbital enerjileri (ΕLUMO) ve enerji aralığı ( ∆Eg =ELUMO− EHOMO ) değerleri DFT/B3LYP ve
HF metodları ve 6-311++ G(d,p) taban seti kullanılarak ilk kez bu çalımada hesaplandı. 5Siyano-3-hidroksitiyofen molekülünün numaralandırılmış optimize durumu Şekil 1’de
verilmiştir.
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Şekil 1. 5-Siyano-3-hidroksitiyofen molekülünün numaralandırılmış optimize şekli
YÖNTEM
Bu çalışmada, 5-Siyano-3-hidroksitiyofen molekülünün konformasyon analizi HF ve 6311++G(d,p) taban seti kullanılarak hesaplandı. Molekülün potansiyel enerji eğrisi tarandıktan
sonra elde edilen düşük enerjili konformasyonları DFT/Becke’nin 3 parametreli hibrit değiştokuş fonksiyoneli (B3) (Becke ve ark., 1988) ile Lee-Yang ve Parr’ın korelasyon
fonksiyonelinden (Lee ve ark., 1988; Becke, 1993) oluşan B3LYP teori HF seviyesinde ve 6311++G(d,p) taban seti kullanılarak optimize edildi. Molekülün en kararlı yapısı belirlendikten
sonra, kararlı hal geometrisi kullanılarak molekülün titreşim frekansı dipol moment (μ),
polarizebilite (α), hiperpolarizebilite (β), en yüksek dolu molekül orbital (HOMO), en düşük
boş molekül orbital (LUMO) değerleri ve ∆Eg hesaplandı. Titreşimsel band atamaları, VEDA
4f programı kullanılarak potansiyel enerji dağılımı (PED) ile yapılmıştır (Jamróz,2004).
Molekülün titreşim frekansları farklı yöntemlerin belli skala faktörleri ile skala edilmiştir. Bu
çalışmada, molekülün üç boyutta yaklaşık geometrisi GaussView 5.0 moleküler görüntüleme
programında çizilerek, tüm teorik hesaplamalarda Gaussian 09W (Frisch ve ark., 2010;
Dennington ve ark., 2009) paket programı kullanıldı.
BULGULAR
Konformasyonel analiz
Potansiyel enerji eğrileri (PEE) θ[C2-C3-O-H] torsiyon açısının fonksiyonu olarak HF ve 6311++(d,p) temel seti kullanılarak gaz fazında yapıldı ve θ[C2-C3-O-H] torsiyon açısı 36°
aralıklarla 0° den 360° kadar taranarak yapıldı. 5-Siyano-3-hidroksitiyofen molekülünün
Potansiyel enerji eğrisi Şekil 2’de verilmiştir. PEY üzerinde özellikle incelenen düşük enerjili
noktalardan biri (180º karşılık gelen) yerel minimum (local minimum) diğeri ise en düşük
enerjili nokta olan global minimum (global minimum) (0º, 360º karşılık gelen) gözlendi. İki
minimum arasında enerji farkı 0.51 kcal/mol olarak hesaplandı.
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HOMO

MEP

Şekil 2. 5-Siyano-3-hidroksitiyofen molekülünün Potansiyel enerji eğrisi
DFT
HF

Şekil 3. 5-

LUMO

Siyano-3-

hidroksitiyofen molekülünün HOMO-LUMO orbitalleri ve moleküler elektrostatik potansiyel
(MEP) yüzeyi
5-Siyano-3-hidroksitiyofen Molekülünün HOMO-LUMO orbitalleri ve moleküler elektrostatik
potansiyel (MEP) yüzeyi çizdirilerek şekil 3 de verildi. Ayrıca, DFT/B3LYP/ 6-311++G(d,p)
yönteminde molekülün denge durumu polarizebilite (α) ve hiperpolarizebilite (β) değerleri
sırasıyla 84.22 a.u ve 317.49 a.u olarak hesaplandı. Molekülün denge durumu (taban hali) enerji
aralığı değerleri sırasıyla, B3LYP/6-311++ G(d,p) metodu ile 4.83 ve HF/6-311++G(d,p)
metodu ile 10.14 eV olarak hesaplandı. Molekülün denge durumu (taban hali) dipol moment
değerleri sırasıyla, B3LYP/6-311++ G(d,p) metodu ile 5.59 ve HF/6-311++G(d,p) metodu ile
5.56 Debye olarak hesaplandı. Molekülün optimizasyon hesaplamaları sonucunda elde dilen
yapısal parametrelerden bazı paramerteler seçilerek Tablo 1’de verildi. Hesaplama sonucunda
elde edilen yapısal parametreler değerleri ile deneysel değerler mukayese edilerek regrasyon
analizleri yapılmış ve R2 değerleri elde edilmiştir (Tablo 1). Deneysel ve elde edilen teorik
değerler karşılaştırılmış ve regresyon analizi ile bulunan R2 değerleri bağ uzunlukları için
B3LYP/6-311++ G(d,p) metodu ile 0.9982 ve HF/6-311++G(d,p) metodu ile 0.9954 olarak
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hesaplandı. Bağ açıları için bu değerler 0.9996 ve 0.9989 olarak hesaplandı. Regresyon analizi
ile bulunan R2 değerleri, deneysel yapısal parametreler ile hesaplanan yapısal parametreler
arasında iyi bir uyum olduğunu göstermektedir.
Tablo 1. 5-Siyano-3-hidroksitiyofen molekülünün seçilmiş yapısal parametreleri
Bağ Uzunluğu (Å) [(a) Blake ve ark., 1999]
Atom
DFT
HF
Expa
S-C2
1.7303
1.7262 1.7062 (14)
S-C5
1.7464
1.7284 1.7217 (13)
C2-C3
1.3717
1.3467 1.368 (2)
C3-C4
1.4206
1.4306 1.409 (2)
C3-O
1.3622
1.3436 1.359 (2)
C4-C5
1.3733
1.3476 1.366 (2)
C5-C6
1.4127
1.429
1.421 (2)
C6-N
1.157
1.1308 1.147 (2)
R2
0.9982
0.9954
Bağ açısı (˚)
C2-S-C5
91.0
90.7
91.15 (7)
Titreşimsel
Analiz
S-C2-C3
111.8
112.0
111.82 (10)
5-Siyano-3hidroksitiyofen
C2-C3-C4
113.2
113.0
113.18 (12)
molekülünün 11
atoma
sahip
C2-C3-O
127.4
128.0
126.62 (12)
olduğundan dolayı
düzlem içi ve dışı
C4-C3-O
119.5
119.0
120.19 (12)
olmak üzere 27
titreşim frekansına
C3-C4-C5
112.2
111.8
111.47 (12)
sahiptir.
Bu
çalışmada
S-C5-C4
111.8
112.6
112.37 (11)
molekülünün
titreşim frekansları
120.9
121.3
120.51 (10)
B3LYP/6-311++G S-C5-C6
(d,p)
teori
C4-C5-C6
127.3
126.1
127.11 (13)
düzeyinde
hesaplatıldı
ve
N-C6-C5
179.7
179.7
179.5
(2
sonuçlar
Tablo
2’de
verildi.
R2
0.9996
0.9989
Hesaplanmış
titreşim
dalga
sayılarının işaretlenmesi potansiyel enerji dağılımına göre veda 4f programında (Jamroz, 2004)
yapıldı. B3LYP/6-311++G(d,p) yöntemi ile elde edilen titreşim frekansları 0.983, HF/6311++G(d,p) için 0.906 skala faktörü ile çarpılarak uyumlu hale getirildi.
Tablo 2. 5-Siyano-3-hidroksitiyofen molekülünün tireşimdalga sayıları (cm-1)
Theoretical wavenumbers (cm-1) (S. EDM.=Skala edilmemiş. ED.= Skala edilmiş.)
DFT/6-3311++G(d,p)
S. EDM.
S. ED.
3841
3680
3237
3101
3229
3094
2324
2226
1596
1569
1480
1455
1470
1445
1244
1223
1199
1179
1162
1142
1128
1109
992
975
868
854
853
838
727
715
713
701
614
604
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HF/6-311++G(d,p)
S. EDM.
S. ED.
4181
3788
3386
3068
3385
3067
2583
2340
1779
1611
1629
1476
1573
1425
1362
1234
1302
1180
1260
1142
1212
1098
1054
955
979
887
926
839
844
764
786
712
678
614

PED (≥10 %)
νOH(100)
νC2H(74) νC4H(25)
νC2H(25) νC4H(74)
νNC6(90) νC6C5(10)
νC3C2(64) νOC3(10)
νC5C4(70)
νC4C3(26) νOC3(11) τHOC3(25)
τHOC3(28) τHC4C5(42)
νOC3(24) τHC2S(49)
νC5C4(11) τHOC3(41) τHC2S(12) τHC4C5(13)
νC6C5(40) τHC4C5(16) τC5C4C3(26)
νC3C2(12) νC4C3(43) νOC3(15)
βHC2SC5(36) βHC4C5S(38) βC5C4C3C2(14)
νC1C2(52) τSC2C3(28) τHC2S(10)
βHC2SC5(33) βHC4C5S(39) βOC2C4C3(16)
τC5C4C3(13) τC4C3C2(38) τC6C5S(13)
βHC2SC5(29) βC5C4C3C2(32) βOC2C4C3(34)
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561
557
528
488
418
380
279
254
147
138

552
547
519
480
411
374
274
249
144
136

629
603
575
519
449
411
303
265
160
155

570
547
521
470
406
372
275
240
145
141

βHC4C5S(14) βNC6C5C4(51) βC6C4SC5(31)
νOC3(18)C1C2(21) τNC6C5(12) τC6C5S(11)
τSC2C3(45) τNC6C5(24)
νC6C5(29) τC5C4C3(37)
βNC6C5C4(28) βC5C4C3C2(29) βC1C2C3C4(25)
τOC3C4(68)
βHOC3C2(21) βC1C2C3C4(43) βOC2C4C3(30)
βHOC3C2(77) βC1C2C3C4(14)
τNC6C5(38) τC6C5S(56)
βNC6C5C4(18) βC5C4C3C2(16) βC6C4SC5(56)

(ν: gerilme titreşimi, τ: düzlem içi bükülme, β: düzlem dışı bükülme)
TARTIŞMA VE SONUÇ
Bu çalışmada, 5-Siyano-3-hidroksitiyofen molekülünün konformasyon analizi, dipol moment
(μ), harmonik titreşim dalgasayıları, polarizebilite (α), lineer olmayan optik (NLO) özellikleri,
en yüksek dolu molekül orbital enerjileri (ΕHOMO), en düşük boş molekül orbital enerjileri
(ΕLUMO) ve enerji aralığı ( ∆Eg =ELUMO− EHOMO ) değerleri DFT/B3LYP ve HF metodları ve 6311++ G(d,p) taban seti kullanılarak ilk kez bu çalımada hesaplandı. Deneysel ve elde edilen
teorik değerler karşılaştırılmış ve regresyon analizi ile bulunan R2 değerleri bağ uzunlukları için
B3LYP/6-311++ G(d,p) metodu ile 0.9982 ve HF/6-311++G(d,p) metodu ile 0.9954 olarak
hesaplandı. Regresyon analizi ile bulunan R2 değerleri, deneysel yapısal parametreler ile
hesaplanan yapısal parametreler arasında iyi bir uyum olduğunu göstermektedir.
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PİRİDİNİL-2-METİLEN-4-AMİNOBENZOİK ASİT MOLEKÜLÜNÜN
MOLEKÜLER YAPI, KONFORMASYON VE TİTREŞİM FREKANS ANALİZİNİN
YOĞUNLUK FONKSİYONEL TEORİSİ İLE İNCELENMESİ
Dr. Öğr. Üyesi Güventürk UĞURLU
Kafkas Üniversitesi
ORCID.0000-0003-4171-7879
ÖZET
Bu çalışmada, Piridinil-2-metilen-4-aminobenzoik asit molekülünün konformasyon analizi,
Potansiyel enerji eğrileri (PEE) φ[N1-C8-C9-C10] torsiyon açısının fonksiyonu olarak,
Yoğunluk Fonksiyonel Teorisinin (DFT) B3LYP (Becke 3 Parameter Lee-Yang-Parr)
modelinde 6-311++(d,p) temel seti kullanılarak gaz fazında yapıldı. Potansiyel enerji eğrileri
hesaplamalarında φ[N1-C8-C9-C10] torsiyon açısı 10º aralıklarla 0-180º tarandı. Molekülün
PEE’nin en düşük enerji değerlerine karşılılık gelen konformeri tespit edildi ve aynı yöntemle
tekrar optimize edildi. Hesaplamalar sonucunda elde edilen molekülün taban durum geometrisi
kullanılarak aynı metot ile titreşim dalga sayıları hesaplatıldı. Elde edilen titreşim dalga sayıları
uygun skala faktörleri ile skala edildi ve ayrıca bu titreşim dalga sayılarının işaretlenmesi
VEDA 4f programı kullanılarak potansiyel enerji dağılımına göre (PED) yapıldı. Molekülün
hesaplanmış titreşim dalga sayıları literatürdeki deneysel değerler ile karşılaştırıldı. Ayrıca,
başlıktaki molekülünün elektronik enerjisi, dipol momenti (μ), en yüksek dolu moleküler orbital
(HOMO) enerjisi, en düşük boş moleküler orbital (LUMO) enerjisi, polarizebilite (α) ve
hiperpolarizebilite (β) değerleri aynı modelde hesaplandı. Molekülün denge durumu (taban
hali) enerji aralığı değerleri, B3LYP/6-311++ G(d,p) metodu ile 4.21 eV olarak hesaplandı.
Molekülün, moleküler elektrostatik potansiyel (MEP) ve sınır orbital (HOMO-LUMO)
yüzeyleri GaussView5.0.9 programı yardımı ile optimizasyon hesaplamaları sonucunda
oluşturulan çıktı dosyalarından görselleştirilmiştir. HOMO-LUMO enerjileri kullanılarak enerji
aralığı değerleri, iyonlaşma enerjisi, elektron ilgisi, kimyasal potansiyel, elektronegatiflik,
sertlik, yumuşaklık indeksleri elde edildi. Molekülün üç boyutta yaklaşık geometrisi
GaussView 5.0 moleküler görüntüleme programında çizilerek, tüm teorik hesaplamalar
Gaussian 09W paket programı kullanıldı.
Anahtar Kelimeler: Piridinil-2-metilen-4-aminobenzoik asit, konformasyon analizi, titreşim
frekans analizi.
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INVESTIGATION OF THE MOLECULAR STRUCTURE, CONFORMATION AND
VIBRATION FREQUENCY ANALYSIS OF PYRIDINYL-2-METHYLENE-4AMINOBENZOIC ACID MOLECULE WITH DENSITY FUNCTIONAL THEORY

ABSTRACT
In this study, conformation analysis of Pyridinyl-2-methylene-4-aminobenzoic acid molecule,
Potential energy curves (PEC) as a function of φ[N1-C8-C9-C10] torsion angle was made at
the Density Functional Theory (DFT) B3LYP (Becke 3 Parameter Lee) -Yang-Parr) model in
the gas phase using the 6-311++(d,p) basis set. In the calculations of potential energy curves,
the φ[N1-C8-C9-C10] torsion angle was scanned from 0-180º at 10º intervals. The conformer
of the molecule corresponding to the lowest energy values of PEE was determined and
optimized again with the same method. Vibration wave numbers were calculated with the same
method using the ground state geometry of the molecule obtained as a result of the calculations.
Obtained vibration wave numbers were scaled with appropriate scale factors and also these
vibrations wave numbers were signed according to potential energy distribution (PED) using
VEDA 4f program. The calculated vibrational wave numbers of the molecule were compared
with the experimental values in the literature. In addition, electronic energy, dipole moment (μ),
highest occupied molecular orbital (HOMO) energy, lowest unoccupied molecular orbital
(LUMO) energy, polarizability (α) and hyperpolarizability (β) values of the title molecule were
calculated in the same model. The equilibrium state (ground state) energy gap values of the
molecule were calculated as 4.21 eV by B3LYP/6-311++ G(d,p) method. Molecular
electrostatic potential (MEP) and boundary orbital (HOMO-LUMO) surfaces of the molecule
were visualized from the output files created as a result of optimization calculations with the
help of GaussView5.0.9 program. By using HOMO-LUMO energies, energy gap values,
ionization energy, electron affinity, chemical potential, electronegativity, hardness and softness
indices were obtained. The approximate geometry of the molecule in three dimensions was
drawn in the GaussView 5.0 molecular imaging program, and all theoretical calculations were
used with the Gaussian 09W package program.
Keywords: Pyridinyl-2-methylene-4-aminobenzoic acid, conformation analysis, vibration
frequency analysis.
GİRİŞ
Schiff bazı bileşikler koordinasyon kimyasında, boya ve plastik endüstrilerinin yanı sıra, tıp ve
eczacılık gibi alanlarda yaygın bir şekilde kullanılan önemli ligandlardandır (Deshmukh ve ark.,
1995; Kumar ve ark., 1980). Bu bileşikler antibakteriyel, antifungal, antikanser ve herbisidal
aktiviteler dahil olmak üzere çeşitli biyolojik aktivite gösterirler (Dhar ve ark., 1982; Hodnett
ve ark., 1970).Koordinasyon kimyasında, Schiff bazı bileşikler, yani bakteri/mantar
büyümesine karşı farmakolojik özellikler gösteren farklı geçiş metal iyonları ile kompleksler
oluşturabilirler. Ayrıca Lazer teknolojisi ve optik veri depolama cihazları üzerindeki etkileri
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nedeniyle yapısal ve doğrusal olmayan optik davranışları incelenmiştir (Caroline ve ark., 2008;
Periyasamy ve ark., 2007). Piridinil-2-metilen-4-aminobenzoik asit molekülü ile ilgili
literatürdeki çalışma sentez ve kristal yapı çalışmalarından oluşmaktadır (Alızadeh ve ark.,
2011). Ancak, molekülün konformasyon analizi, dipol moment (μ), harmonik titreşim
dalgasayıları, polarizebilite (α), lineer olmayan optik (NLO) özellikleri, en yüksek dolu molekül
orbital enerjileri (ΕHOMO), en düşük boş molekül orbital enerjileri (ΕLUMO) ve enerji aralığı (
∆Eg =ELUMO− EHOMO ) değerleri DFT/B3LYP ve HF metodları ve 6-311++ G(d,p) taban seti
kullanılarak ilk kez bu çalımada hesaplandı. Bu çalışmada elde edilen verilerin bundan sonraki
Piridinil-2-metilen-4-aminobenzoik asit bileşikleri ile ilgili yapılacak çalışmalara ışık tutacağı
düşünülmektedir. Piridinil-2-metilen-4-aminobenzoik asit molekülünün numaralandırılmış
optimize durumu Şekil 1’de verilmiştir

Şekil 1. Piridinil-2-metilen-4-aminobenzoik asit molekülünün numaralandırılmış optimize
şekli
YÖNTEM
Piridinil-2-metilen-4-aminobenzoik asit molekülünün konformasyon analizi DFT/B3LYP ve 6311++G(d,p) taban seti kullanılarak hesaplandı. Molekülün potansiyel enerji eğrisi tarandıktan
sonra elde edilen düşük enerjili konformasyonları DFT/Becke’nin 3 parametreli hibrit değiştokuş fonksiyoneli (B3) (Becke ve ark., 1988) ile Lee-Yang ve Parr’ın korelasyon
fonksiyonelinden (Lee ve ark., 1988; Becke, 1993) oluşan B3LYP teori seviyesinde ve 6311++G(d,p) taban seti kullanılarak optimize edildi. Molekülün en kararlı yapısı belirlendikten
sonra, kararlı hal geometrisi kullanılarak molekülün titreşim frekansı dipol moment (μ),
polarizebilite (α), hiperpolarizebilite (β), en yüksek dolu molekül orbital (HOMO), en düşük
boş molekül orbital (LUMO) değerleri ve ∆Eg hesaplandı. Titreşimsel band atamaları, VEDA
4f programı kullanılarak potansiyel enerji dağılımı (PED) ile yapılmıştır (Jamróz,2004).
Molekülün titreşim frekansları farklı yöntemlerin belli skala faktörleri ile skala edilmiştir. Bu
çalışmada, molekülün üç boyutta yaklaşık geometrisi GaussView 5.0 moleküler görüntüleme
programında çizilerek, tüm teorik hesaplamalarda Gaussian 09W (Frisch ve ark., 2010;
Dennington ve ark., 2009) paket programı kullanıldı.
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BULGULAR
Konformasyonel analiz
Potansiyel enerji eğrileri (PEE) φ[N1-C8-C9-C10] torsiyon açısının fonksiyonu olarak,
Yoğunluk Fonksiyonel Teorisinin (DFT) B3LYP ve 6-311++(d,p) temel seti kullanılarak gaz
fazında yapıldı. Potansiyel enerji eğrileri hesaplamalarında φ[N1-C8-C9-C10] torsiyon açısı
10º aralıklarla 0-180º tarandı. Piridinil-2-metilen-4-aminobenzoik asit molekülünün Potansiyel
enerji eğrisi Şekil 2’de verilmiştir. PEY üzerinde özellikle incelenen düşük enerjili noktalardan
biri (180º karşılık gelen) yerel minimuma (local minimum) diğeri ise en düşük enerjili nokta
olan global minimum (global minimum) (0º karşılık gelen) gözlendi. Ayrıca PEY üzerindeki
iki minimum arasında bir bariyerin olduğu şekil 2’den görülmektedir. İki minimum arasında
enerji farkı 4.632 kcal/mol olarak hesaplandı.

Şekil 2. Piridinil-2-metilen-4-aminobenzoik asit molekülünün Potansiyel enerji eğrisi
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Şekil 3. Piridinil-2-metilen-4-aminobenzoik asit molekülünün HOMO-LUMO orbitalleri ve
moleküler elektrostatik potansiyel (MEP) yüzeyi
Bileşiğin HOMO-LUMO orbitalleri ve moleküler elektrostatik potansiyel (MEP) yüzeyi
çizdirilerek şekil 3’de verildi. Ayrıca molekülün denge durumu polarizebilite (α) ve
hiperpolarizebilite (β) değerleri sırasıyla 198.76 a.u ve 484.29 a.u olarak hesaplandı. Molekülün
optimizasyon hesaplamaları sonucunda elde dilen yapısal parametrelerden bazı paramerteler
seçilerek Tablo 1’de verildi. Şekil 3’ dende görüldüğü gibi molekülün denge durumu (taban
hali) enerji aralığı değerleri, B3LYP/6-311++ G(d,p) metodu ile 4.21 eV olarak hesaplandı.
Tablo 1. Piridinil-2-metilen-4-aminobenzoik asit molekülünün seçilmiş yapısal parametreleri
Bağ uzunluğu(Å)
Atoms
DFT
Atoms
DFT
C1-C2
1.4822
C6-C7
1.3887
C1-O2
1.36
C8-C9
1.4741
C1-O1
1.2099
C8-N1
1.2754
C2-C3
1.4017
C9-C13
1.4007
C2-C7
1.4
C9-N2
1.3433
C3-C4
1.3849
C10-C11
1.3942
C4-C5
1.4043
C10-N2
1.3337
C5-C6
1.4047
C11-C12
1.3941
C5-N1
1.4023
C12-C13
1.3879
Bağ açısı (˚)
C2-C1-O2
113.08
C9-C8-H
114.41
C2-C1-O1
125.18
N1-C8-H
123.30
O2-C1-O1
121.74
C8-C9-C13
122.05
C9-C8-N1
122.29
C8-C9-N2
115.01
Dihedral açı (˚)
O2-C1-C2-C3
179.51
C6-C5-N1-C8
-42.75
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O2-C1-C2-C7
O1-C1-C2-C3
O1-C1-C2-C7
C4-C5-N1-C8

0.14
-0.58
-179.95
140.28

N1-C8-C9-C13
N1-C8-C9-N2
C9-C8-N1-C5
H-C8-N1-C5

0.14
-179.73
177.03
-3.93

Tablo 1’den görüldüğü gibi,C1-O2 tek bağı 1.3600 Å, C1-O1 çift bağı 1.2099 Å olarak
hesaplandı. Aynı şekilde C5-N1 tek bağı 1.4023 Å C8-N1 çift bağı 1.2754 Å olarak hesaplandı.
Fenil halkası ve karboksilat grubu arasındaki torsiyon açıları O2-C1-C2-C3=179.51˚, O2-C1C2-C7=0.14˚, O1-C1-C2-C3=-0.58˚ ve O1-C1-C2-C7=-179.95˚ olarak hesaplandı ve bu
bilgilere dayanarak Fenil halkası ve karboksilat grubunun düzlemsel bir yapıda olduğunu
gösterir.
Titreşimsel Analiz
Piridinil-2-metilen-4-aminobenzoik asit molekülü 27 atoma sahip olduğundan dolayı düzlem
içi ve dışı olmak üzere 75 titreşim frekansına sahiptir. Bu çalışmada molekülünün titreşim
frekansları B3LYP/6-311++G (d,p) teori düzeyinde hesaplatıldı ve sonuçlar Tablo 2’de verildi.
Hesaplanmış titreşim dalga sayılarının işaretlenmesi potansiyel enerji dağılımına göre veda 4f
programında (Jamroz, 2004) yardımı ile yapıldı. B3LYP/6-311++G(d,p) yöntemi ile elde edilen
titreşim frekansları 0.983, HF/6-311++G(d,p) için 0.906 skala faktörü (Sundaraganesana et al.,
2005) ile çarpılarak uyumlu hale getirildi.
Tablo 2. Piridinil-2-metilen-4-aminobenzoik asit tireşimdalga sayıları (cm-1)
Expa
B3LYP
SEDM=Skala edilmemiş,
SED=Skala edilmiş
SED SED
.
3774
M 3616
M νO2H(100)
3215 3208 3073 νC3H(26) νC4H(12) νC7H(51)
3120 3207 3072 νC6H(10) νC11H(31) νC12H(15) νC13H(45)
3203 3069 νC3H(58) νC7H(35)
3193 3059 νC8H(56) νC11H(12) νC13H(27)
3188 3054 νC4H(43) νC6H(51)
3181 3048 νC3H(12) νC4H(44) νC6H(33) νC7H(11)
3175 3042 νC8H(11) νC11H(29) νC12H(55)
2890 3154 3021 νC10H(93)
3050 2922 νC8H(25) νC11H(25) νC12H(25) νC13H(25)
1677 1780 1750 νO1C1(83)
1572 1694 1665 νN1C8(72)
1637 1609 νC2C3(45)
1620 1592 νC10C11(26) νC12C11(23) τ HC13C12(12)
1503 1608 1580 νN2C9(22) νC4C5(21) τ HC12C13(15) τ C13C12C11(16)
1596 1569 νC3C4(14) νC6C7(23) τ C3C4C5(11) τ C7C2C3(12)
1531 1505 τ HC3C4(14) τ HC4C5(14) τ HC6C7(17) τ HC7C6(11) τ
1498 1472 νN2C10(19)
C7C2C3(11) τ HC12C13(10) τ HC8N1(10) τ HC10N2(23)
1465 1440 τ HC11C12(40) τ HC13C12(15)
1440 1442 1417 νC3C4(14) νC6C7(34)HC7C6(10)
1380 1357 HC8N1(58)
1362 1339 νO2C1(16) νC1C2(17) τ HO2C1(33) τ O1C1O2(13)
1336 1314 νC3C4(48)
1326 1303 HC3C4(15) τ HC4C5(11) τ HC6C7(11) τ HC7C6(12)
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1309 1312 1290 νN2C9(25) νC4C5(11) τ HC12C13(10)
1281 1302 1280 νN2C9(23) νN2C10(16) τ HC11C12(10) τ HC10N2(24)
1264 1243 νN1C5(12) νC8C9(14) τ HC10N2(23)
1229 1208 νN1C5(26)
1211 1190 νC1C2(12) τ HO2C1(32) τ HC3C4(12) τ HC6C7(15)
1181 1161 νC2C3(12) τ HO2C1(13) τ HC3C4(15) τ HC7C6(19)
1171 1151 νC4C5(16) τ HC11C12(17) τ HC12C13(35) τ HC13C12(22)
1133 1114 νC6C7(15) τ HC3C4(15) τ HC4C5(25) τ HC6C7(16)
1111 1093 νC12C11(26) τ HC12C13(11) τ HC13C12(38)
1096 1077 νC7C2(19) νO2C1(48)
1062 1044 νC10C11(10) τ C13C12(34) τ C13C12C11(18)
1030 1012 τ C2C3C4(50)
1020 1002 τ C7C2C3(15) βHC8N1C5(30) βHC11C12C13(13)
1013 995 βHC8N1C5(34)
βHC12C13C9(15)
βHC12C13C9(28)
βC4C5N1C8(10)
1010 993 νN2C10(15) νC13C12(23) τ C4C5N1(15) τ C11C10N2(14)
1000 983 βHC4C5C6(10) βHC6C7C2(34)
985 969 βHC11C12C13(16) βHC12C13C9(11) βHC10N2C9(48)
981 964 βHC3C4C5(35) βHC7C6C5(25) βC2C3C4C5(10)
921 905 βHC11C12C13(60)
βC7C2C3C4(12) βHC12C13C9(11) βHC10N2C9(17)
902 887 τ C12C11C10(10) τ N1C8C9(11)
868 854 HC3C4C5(15)HC7C6C5(26)
853 839 νC7C2(16)
842 828 βHC3C4C5(19) βHC4C5C6(26) βHC6C7C2(33)
798 784 βHC12C13C9(16) βHC10N2C9(10) βO1C2O1C1(17)
784 771 βO1C2O1C1(32)
βC8C13N2C9(11)
758 745 νO2C1(11) νC1C2(14)
755 743 βC4C5N1C8(22) βC13C12C11C10(13)
715 702 βHC4C5C6(12) βHC7C6C5(11) βC2C3C4C5(24)
670 658 τβC7C2C3C4(16)
O1C1O2(20) βO1C2O1C1(20)
649 638 τ C3C4C5(42) τ C6C7C2(23) τ C7C2C3(15)
634 624 τ C12C11C10(32) τ C10N2C(14) τ C4C5N1(15) βC11C10N2(12)
596 586 τ O1C1O2(26) τ C10N2C(12) τ C6C7C2(11)
579 569 βHO2C1C2(70)
542 532 βC4C5N1C8(11) βC5N1C8C9(13) βC8C13N2C9(19)
532 523 βHO2C1C2(14) βC2C3C4C5(22)
497 488 τ O2C1C2(31) βC1C2C7(11) βC8C13N2C9(12)
457 449 τ O2C1C2(16) τ C8C9N2(15)
423 415 βHC7C6C5(10) βC6C7C2C3(47) βC7C2C3C4(15)
419 412 βHC8N1C5(13) βC11C10N2C9(15) βC12C11C10N2(41)
411 404 C8C9(11)C1C2(20)O1C1O2(15)
346 340 βC2C3C4C5(15) βC1C3C7C2(11)
282 277 τ C8C9N2(19) βC1C3C7C2(15)
255 250 βN1C8C9C13(17) βC4C5N1C8(10) βC13C12C11C10(33)
206 203 τ O2C1C2(15) τ C1C2C7(40)
176 173 τ N1C8C9(10) βC1C3C7C2(11)
139 136 βN1C8C9C13(10) βC11C10N2C9(18) βC13C12C11C10(10)
106 104 βC11C10N2C9(17) βC13C12C11C10(10) βC8C13N2C9(11)
70
69
βC1O2C8C9(13) βO2C1C2C3(81)
52
51
τ N1C8C9(14) τ C5N1C8(25) βC5N1C8C9(19) βC1O2C8C9(19)
38
37
βC2C3C4C5(14) βC6C7C2C3(16) βC5N1C8C9(32)
34
33
βN1C8C9C13(35)
βC1O2C8C9(32) βC4C5N1C8(11) βC12C11C10N2(12)
(a)Alızadeh ve ark., 2011,
(ν: gerilme titreşimi, τ: düzlem içi bükülme, β: düzlem dışı
βC13C12C11C10(10)
bükülme)
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TARTIŞMA VE SONUÇ
Bu çalışmada, Piridinil-2-metilen-4-aminobenzoik asit molekülünün konformasyon analizi,
Potansiyel enerji eğrileri (PEE) φ[N1-C8-C9-C10] torsiyon açısının fonksiyonu olarak,
Yoğunluk Fonksiyonel Teorisinin (DFT) B3LYP (Becke 3 Parameter Lee-Yang-Parr)
modelinde 6-311++(d,p) temel seti kullanılarak gaz fazında yapıldı. Potansiyel enerji eğrileri
hesaplamalarında φ[N1-C8-C9-C10] torsiyon açısı 10º aralıklarla 0-180º tarandı. PEY üzerinde
özellikle incelenen düşük enerjili noktalardan biri (180º karşılık gelen) yerel minimuma (local
minimum) diğeri ise en düşük enerjili nokta olan global minimum (global minimum) (0º karşılık
gelen) gözlendi. İki minimum arasında enerji farkı 4.632 kcal/mol olarak hesaplandı. Ayrıca
molekülün denge durumu polarizebilite (α) ve hiperpolarizebilite (β) değerleri sırasıyla 198.76
a.u ve 484.29 a.u olarak hesaplandı.
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Özet
Çalışma yaşamında iş kazalarıyla oldukça sık karşılaşılmaktadır. İş kazalarının başlıca
sebepleri, ülkelerin sanayileşme biçimi, işletme şekilleri, kaza istatistik ve araştırmalarının
yetersizliği, denetim hizmetlerinin eksikliği, çalışanların nitelikleri, iş güvenliği bilincinin
oluşturulamamış olması, çalışma koşullarının ağırlığı, işletmedeki güvenlik tedbirlerinin
yetersiz olması, makine arızaları, umulmadık olaylar, tehlikeli davranışlar olarak sıralanabilir.
Bununla birlikte, çalışan kişinin yani insan faktörünün bu kazaların meydana gelmesinde
önemli bir yer tuttuğu da bir gerçektir. Kaldı ki, yapılan araştırmalar, çalışma hayatında
meydana gelen iş kazalarının %80’ine yakınının çalışanların tehlikeli ve güvensiz insan
davranışlarına bağlı olarak meydana geldiğini, insan davranışlarının ise; kişisel, fizyolojik ve
psikolojik birtakım özelliklerin sonucunda ortaya çıktığını bize göstermektedir. Mesleki kazalar
üzerinde insan faktörü etkisi yönünden ise, üzerinde durulması gereken mühim bir sebep de
işçilerin kişisel özellikleridir. Bu çalışma, çalışanların kişilik yapılarından kaynaklanan
farklılıkların, meydana gelen iş kazalarına olan etkisinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır.
Araştırmamızda, kazalarda kişisel özelliklerden kaynaklanan sebeplerin ortaya konması için,
işçilerin özgüveni, gelir düzeyi, duygusallığı, içine kapanık veya dışa dönük olması,
utangaçlığı, aile ilişkileri, düzenli-düzensiz olması, tecrübeye ve bilgiye açık olup olmaması,
aceleci yahut sakin tavırları, hırsı, dikkat seviyesi, pervasız ya da ihmalkâr yapısı, sinirli ruh
yapısına sahip olup olmaması gibi daha çok karakter ve mizaca ilişkin başlıca kişisel özellikler
üzerinde durulmuştur. Ayrıca yaş, cinsiyet, medeni durum, iş deneyimi, eğitim düzeyi,
işyerindeki mevkii, alışkanlıklar gibi kişisel özellikler de incelenmiştir. Çalışmamızda,
Uluslararası Çalışma Örgütü, HSE, SGK ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verileri ve
istatistikleri ile iş kazaları raporlarından ve bu konuda yazılan yerli ve yabancı akademik
eserlerden istifade edilmiştir. Söz konusu araştırmalar sonucunda edinilen bulgulardan
hareketle, hangi kişisel özelliklere sahip çalışanların kaza ile karşılaşma ihtimalinin daha
yüksek olduğu diğer bir ifadeyle, çalışan işçinin kişisel özelliklerinin kazaya olan eğilimi bu
çalışmada değerlendirilmiştir. Bütün bu incelemelerin neticesinde, çalışanların kişisel
özelliklerinin iş kazalarına olan yüksek oranlı tesirinin iyice anlaşılması, bu sayede de iş
kazalarının oluşumunda önemli bir sebep olan insan faktöründen kaynaklanan etkenlerin en aza
indirgenmesi sağlanabilecektir.
Anahtar Kelimeler: İş kazası, Kişilik, Mesleki Yaralanma, Risk.
ABSTRACT
Occupational accidents are quite common in working life. The main causes of occupational
accidents are the industrialization of the countries, the way of operation, the inadequacy of
accident statistics and research, the lack of inspection services, the qualifications of the
employees, the lack of occupational safety awareness, the weight of the working conditions,
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the inadequacy of the security measures in the enterprise, the machine failures, unexpected
events, dangerous behaviors, etc. However, it is a fact that the working person, that is, the
human factor, has an important place in the occurrence of these accidents. Moreover, researches
show that nearly 80% of occupational accidents in working life occur due to dangerous and
unsafe human behaviors of employees. It shows us that it emerges as a result of a number of
personal, physiological and psychological characteristics. In terms of the human factor effect
on occupational accidents, an important reason that needs to be emphasized is the personal
characteristics of the workers. In this study, it was conducted to examine the effect of the
differences arising from the personality structures of the employees on the occupational
accidents that occurred. In order to reveal the reasons arising from personal characteristics of
the accidents, the workers' self-confidence, income level, emotionality, being introverted or
extroverted, shyness, family relations, regular-irregularity, openness to experience and
information, hasty or calm attitudes, the main personal characteristics of character and
temperament such as ambition, attention level, reckless or negligent nature, and whether they
have a nervous mentality are emphasized. In addition, personal characteristics such as age,
gender, marital status, work experience, education level, position in the workplace, habits were
also examined. In the research, data and statistics of the International Labor Organization, HSE,
SGK and Ministry of Labor and Social Security, work accident reports and domestic and
foreign academic works written on this subject were used. Based on the findings obtained as a
result of the aforementioned research, the tendency of the employees with which personal
characteristics to encounter an accident is more likely to be encountered, in other words, the
tendency of the employee's personal characteristics to the accident was evaluated. As a result
of all these examinations, it will be possible to understand the high-rate effect of the personal
characteristics of the employees on work accidents, and thus to minimize the factors caused by
the human factor, which is an important reason in the formation of work accidents.
Keywords: Occupational accident, Personality, Occupational Injury, Risk.
Giriş
İş kazalarının sebepleri üzerine bugüne kadar yapılan araştırmalarda daha çok gözlemlenebilen,
ölçülebilen, kontrol edilebilen ve tanınabilir risklere odaklanılmıştır. Bu araştırmalarda ise,
ergonomi, makine koruması ve davranışa dayalı güvenlik gibi stratejiler kullanılmıştır. Söz
konusu işi yapanın maddi varlığa sahip bir canlı olan insan olduğu göz önüne alındığında,
işçinin kişisel özelliklerinin de meydana gelen iş kazalarının bir sebebi olacağı açıktır. Ancak,
oldukça fazla çeşitliliğe sahip bu kişisel özelliklerin kazalar üzerindeki etkisi konusunda
araştırmacılar tarafından yeterince inceleme yapılmadığı görülmektedir. Önemine binaen bu
konuda gerekli araştırma ve analiz yapılması durumunda, iş kazalarının ve bu kazalar
sonucunda oluşan yaralanmaların sayısının azaltılabileceği söylenebilir.
Uluslararası Çalışma Örgütü'ne (ILO) göre, 2017 yılı itibariyle dünya çapında yaklaşık 3 milyar
olan işçi sayısının %40’ı yani 1,2 milyarı kadın işçidir. Yine, her gün yaklaşık 1 milyon iş kazası
meydana gelmekte olup her yıl 2,3 milyon kişi iş kazası ve meslek hastalıklarından hayatını
kaybetmektedir. Bu oran, küresel gayri safi milli hasılanın %4'üne eşdeğerdir. (Bilir, 2016).
SGK verilerine göre, 2020 yılında 384.262 iş kazasında 1236 kişi hayatını kaybetmiş, 4776
kişiye daimî iş göremezlik geliri bağlanmıştır. İşle ilgili yaralanmaların %45'ini ve ölümlü iş
kazalarının %41'ini bir ay ile bir yıl arasında çalışanlar oluşturmaktadır. Ayrıca, 908 çalışan
meslek hastalığına yakalanmış ve 3.492.824 gün geçici iş göremezlik yaşanmıştır.

www.artuklukongresi.org

1001

Mardin, TURKEY

7th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

İş Kazası
500000
430985 422837

450000
400000

384262

359653

350000
286068

300000
221366

250000

241547

191.389

200000
150000
100000

69227 74.871

50000
0
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Şekil 1: 2012-2020 Yılları Toplam İş Kazaları
Şekil 1’de son on yılın iş kazası sayıları verilmektedir. Verileri incelediğimizde 2011 yılından
2018’e kadar sürekli artan veriler, 2018 yılından günümüze düşüş göstermektedir. 2011’den
2020 yılına kadar iş kazaları yüzde 575,63 oranında artmıştır.
İş sağlığı ve güvenliği literatüründe, iş kazalarının %88'ini tehlikeli davranış, %10'unu tehlikeli
durumlar ve %2'sini kaçınılmaz bilinmeyen nedenlerin oluşturduğu belirtilmektedir. Ancak iş
kazalarının %50'sinin sistematik çalışma ile %48'inin ise sistematik olarak önlenebileceği, yani
gerekli koruyucu tedbirler alınırsa iş kazalarının %98'inin engellenebileceği dile
getirilmektedir. Gerekli tedbirler alındığı takdirde meslek hastalıklarının ise tamamının
önlenebileceği her daim hatırda tutulmalıdır. (Demir vd., 2018; Güngör, 2020) Bu hususta farklı
yöntemler de vardır. İş kazalarının %20'sinin uygun olmayan üretim araçları ve çevre
koşullarından, %80'inin ise insan faktörlerinden kaynaklandığı vurgulanmaktadır. HSE, iş
kazalarının %90'ının insan hatasından kaynaklandığını, kazaların %70’inin de belirli
önlemlerin alınmasıyla önlenebileceğini belirtmektedir.
Verilerden de anlaşılacağı üzere, iş kazalarının büyük çoğunluğu insan faktöründen
kaynaklanmaktadır. Öyleyse ‘’insan faktörü’’ olarak adlandırılan kaza nedenine aslında
çalışanın kişisel özelliğinin kazaya olan yatkınlığı denilebilir mi?
Bu araştırmada, kişisel özelliklerin etkisini daha iyi anlayarak iş kazaları ile olan ilişkisinin
ortaya konulması ve bu ilişkinin tahlili sonucunda kazalar üzerindeki kişisel özelliklerin etkisini
nasıl iyileştirebileceğimizin üzerinde duracağız.
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Şekil 2: 2012-2020 Yılları Toplam Meslek Hastalıları
Şekil 2’de son dokuz yılda meydana gelen meslek hastalıkları sayıları verilmektedir. Verileri
incelediğimizde, 2013 yılı hariç 2012 yılından 2019’e kadar sürekli artan veriler, 2019 yılından
günümüze düşüş göstermektedir. 2012’den 2020 yılına kadar meslek hasatlıkları yüzde
130 oranında artmıştır.
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Şekil 3: 2012-2020 Yılları Toplam İş Kazası Nedenli Ölümler
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Şekil 3’te 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun yürürlüğe girdiği 2012 yılından
günümüze kadar olan ölümlü iş kazası sayıları verilmektedir. 2012'den 2020'ye kadar ölümlü
iş kazası sayıları şu şekildedir: 2012 yılında iş kazası nedeniyle 745, 2013 yılında 24 kadın ve
1.336 erkek toplamda 1.360, 2014 yılında 37 kadın, 1589 erkek olmak üzere toplam 1626 kişi,
2015 yılında 33 kadın ve 1219 erkek olmak üzere toplam 1252 kişi, 2016 yılında 36 kadın ve
1369 erkek olmak üzere toplam 1405 kişi; 2017 yılında 36'sı kadın 1369'u erkek olmak üzere
toplam 1405 kişi, 29'u kadın 1.604'ü erkek olmak üzere 1.633 kişi, 2018 yılında ise 46'sı kadın,
1.495'i erkek olmak üzere toplam 1.541 işçi hayatını kaybetti.
1. İŞ KAZALARI
Sözlük, kaza kelimesinin şu tanımlarını içerir: "beklenmeyen", "görünür bir sebebi olmayan",
"amaçsız hareket", "tesadüf". Bazı kültürlerde kazalar "kader" olarak yorumlanır ve sebebini
belirlemek için hiçbir çaba gösterilmez. (Sanders vd., 1993,).
İş kazalarının birçok tanımı vardır. Bunlar arasında, Uluslararası Çalışma Örgütü'nce (ILO) iş
kazaları, "bazı hasarlara veya yaralanmalara neden olan beklenmedik olaylardır." olarak
tanımlanır. (ILO, 1983).
Yine, İş kazası, “Çalışanların işe veya eğitime giderken, şirkette çalışırken veya iş aletlerinin
bakım ve bakımını yaparken kişisel yaralanmalara neden olan ani bir olaydır." şeklinde
tanımlanır. (Dizdar vd., 1996; Kurt, vd., 1998).
Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) iş kazaları değerlendirmesi ise şöyledir: "Önceden
planlanmamış çoğu zaman, kişisel yaralanmalara, makinelerin, araç ve gereçlerin zarara
uğramasına, üretimin bir süre durmasına yol açan bir olaydır."
Sosyal politika ve iş güvenliği açısından iş kazaları, “İşçinin çalışma koşulları, işin kalitesi ve
yürütülmesi veya kullanılan makine, araç, gereç ve malzemeler nedeniyle işgücünün tamamının
veya bir kısmının kaybedilmesidir." (Arıkoğlu, 1992; Tufan, 1994).
506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, iş kazalarını, sosyal sigorta uygulamalarında kişilerin
kazanma gücünü engelleyen standartlara dayandırmakta ve engelliliğe neden olan olaylar
olarak ifade etmektedir. (SSK, 1964; Tufan, 1994).
Kaza kavramının tanımı, birçok olayın sonuçlarına referanslar içerir. Örneğin Meister, kazayı,
"bir sistemi veya bireyi yok eden veya sistemin amacının veya kişisel görevinin
gerçekleştirilmesini etkileyen olumsuz bir olay." olarak tanımlar. Bu olası sonuçlar ise geniş
bir yelpazeyi kapsar. (Meister, 1987; Sanders vd. 1993).
Yukarıda bahsedildiği gibi iş kazalarının tanımlanmasına ilişkin pek çok farklı bakış açısı
vardır. Ancak ortak noktalar olarak özetlenebilecek bazı kavramlar vardır.
İş kazalarının önlenmesine yönelik araştırmalar, öncelikle kazanın nedeninin belirlenmesini
gerekli kılmaktadır. (Erkan, 1988 ve 1989; Tufan, 1994). Çünkü problemleri çözmek için
geliştirilen bilimsel yöntemler sadece tanımlanmış olaylar için geçerlidir.
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1.1 Kaza Nedenleri
Kişilik ve güvenlik arasındaki ilişki uzun zamandan beri araştırma konusu olmuştur. Yapılan
araştırmalar iş kazası sonucunda meydana gelen yaralanmalarda kişisel faktörlerin oldukça
önemli bir etken olduğunu ortaya koymuştur. Dr. David Spielberg de güvenlik sorunlarının
büyük bir kısmının insan hatasından kaynaklandığını ve bu hataların da bir kısmının kişilik
özellikleri ile ilgili olduğunu belirtmektedir. (Wang D. vd., 2018).
Fabrika projeleri tasarlayan mimarlardan, makine planlayan ve monte eden mühendislere;
bakım ve onarım işçilerinden operatörlere ve hatta fabrika doktorlarına kadar bir grup insanın
hatası burada söz konusu olabilir.
İnsan hatası, basitçe bir makinenin değil, bir kişinin neden olduğu aksilikler veya hatalar olarak
tanımlanabilir. Ancak, gerçek o kadar basit değildir.
W. H. Heinrich’e göre, Kaza Nedenlerinde Domino Teorisi, olay silsilesi modeline bir örnektir.
Bu modelde, beklenmeyen olaylar bir dizi sonucu başlatır ve istenmeyen sonuçlar üretir.
Kazalar tehlikeli eylemler olarak kabul edilir ve saldırının nedeni genellikle insan hatasıdır. Bu
teoriye göre kazaların oluşmasında %88 oranında kişilerin güvensiz davranışlarının, % 10
oranında güvensiz çalışmanın ve %2 oranında talihin etkisi vardır. Bu genelleme aslında iş
kazalarının yaklaşık %98'ine karşı önleyici tedbirlerin alınabileceğini göstermektedir.
Dominolara benzer şekilde, her bir adımın bir sonraki adımı etkinleştirdiği beş aşamalı olaylar
zinciri bu teorinin temelini oluşturur.
Olaylar zinciri aşağıdaki biçimde tanımlanır;
• İnsanın tabiat şartları karşısında zayıflığı
• Kişisel kusurlar
• Tehlikeli hareket-tehlikeli durum
• Kaza
• Yaralanma veya hasar
Davranışlar sonucunda meydana gelen eylemler kasıtsız veya kasıtlı eylemler olarak ikiye
ayrılır.
• Kasıtsız eylemler, doğru niyet veya planın yanlış uygulandığı veya bir eylemi
gerçekleştirmede başarısız olduğu durumlardır. Bu eylemler tipik olarak dikkat veya
hafıza hataları nedeniyle meydana gelir.
• Kasıtlı eylemler ise, bilinçli seçimler içeren eylemlerdir. Bu eylemler büyük ölçüde
zayıf muhakeme veya motivasyon süreçlerinden kaynaklanmaktadır.
Aşağıdakiler, konuyla ilgili uzmanların insan hatasıyla ilgili kabul ettiği görüşlerin bir özetini
temsil etmektedir:
• Hatalar genellikle rastgele meydana gelmez. Genellikle nedenleri vardır.
• Hataların sonuç olarak ortaya çıkması için aktif bir tehlike mevcut olmalıdır. Yüksekte
çalışırken dikkat etmemek, film izlerken dikkat etmekten daha çok bir sorundur.
• Sistem savunmasızsa ve zayıf savunmalara veya risk kontrollerine sahipse, nispeten
küçük bir hata bile çok ciddi bir kazayı tetikleyebilir.
• İnsan hatası sınır tanımaz. Tecrübe seviyesi, profesyonellik, cinsiyet veya ulusal kültür
ne olursa olsun herkes hata yapar. Bununla birlikte, işin önemli tarafı, belirli
görevlerdeki uzmanlar hataları tahmin etme ve bunların ciddileşmesini önlemek için
harekete geçme konusunda genellikle acemilerden daha iyidir.
İnsan başarısızlığının rastgele olmadığının farkında olmak önemlidir. Hataların neden
oluştuğunu ve onları daha da kötüleştiren farklı faktörleri anlamak, daha etkili kontroller
geliştirmenize yardımcı olacaktır. İki ana insan hatası türü vardır: hatalar ve ihlaller.
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Bazı hatalar, kaydırma veya atlama, genellikle "eylemlerin planlandığı gibi gitmediği"
durumlar veya istenmeyen eylemlerdir. Bu tür eylemler, tanıdık görevlerde ortaya çıkarlar ve
kaydırmaları (örneğin, yanlış düğmeye basmak veya yanlış göstergeyi okumak) ve hataları
(örneğin, belirli bir adımı gerçekleştirmeyi unutmak) içerirler. Bu tür hatalar genellikle, hatayı
yapan kişinin ne yapıldığına konsantre olmasına gerek olmadığı iyi eğitilmiş kişilerde ortaya
çıkar. Bunlar eğitimle ortadan kaldırılamaz, ancak tasarım iyileştirme olasılığını azaltabilir ve
daha hataya dayanıklı bir sistem sağlayabilir.
Diğer hatalar, “amaçlanan eylemlerin yanlış olduğu”, yani doğru olduğuna inanarak yanlış şeyi
yaptığımız durumlarda, muhakeme veya karar verme hatalarıdır. Bu durumlar genellikle kişi
görevi tamamlamanın doğru yolunu bilmediğinde, yeni ve beklenmedik olduğu için veya uygun
şekilde eğitilmediğinden (veya her ikisi) ortaya çıkar. Çoğu zaman bu tür durumlarda, insanlar
benzer durumlardan hatırlanan ve doğru olmayabilecek kurallara geri dönerler. Hatalardan
kaçınmanın anahtarı iyi prosedürlere dayalı eğitimdir.
İnsan başarısızlığı normaldir ve öngörülebilir. Tanımlanabilir ve yönetilebilir.
Sanders, kaza nedeni teorilerini üç kategoriye ayırdı: Kaza duyarlılığı teorisi, iş ihtiyaçları ve
işçi yetenekleri ve sosyal psikoloji (Sanders vd., 1993). İnsan hatasından kaynaklanan kazalar
birçok faktöre bağlıdır. Kuşkusuz eğitimsizlik, işe uygun olmama, yetersizlik, eğitim ve bilgi
eksikliği, deneyimsizlik, yorgunluk, heyecan veya üzüntü, dalgınlık, dikkatsizlik, ilgisizlik,
düzensizlik, beceri eksikliği ve hastalık bu faktörlerden önde gelenleri olup işçinin her şeye
karşın kurallara uymamış olması da insan faktörüne bağlı temel sebepler arasındadır.
(Rasmussen, 1985; Rasmussen vd., 1987, Sanders, 1983; Sanders vd. , 1993; Tufan, 1994).
İşyeri güvenliği geçmişte büyük gelişmeler sağlamış olsa da, son on yıldır inşaat gibi yüksek
riskli sektörlerde kazalar hala yaşanmaktadır (Guo, B. Vd. , 2015; Hinze et al. 2013). Teknoloji
ve ekipman standartları iş kazalarının kritik nedenleri olarak görülse de ekipmanın çalışmasının
büyük ölçüde insan davranışına bağlı olduğu kabul edilmektedir. (Adie et al. , 2005; Curcuruto
et al. , 2015; Dahl, 2013; Johnson, 2007; McSween, 2003).
Bu konuya geniş bir perspektiften bakıldığında bazı araştırmacılar şu açıklamayı yapmışlardır:
"Tüm kazaların temel nedeni insan yapımıdır." (Petersen, 1984; Sanders vd. , 1993; Kurt, 1993;
Tufan, 1994; Kurt vd. , 1997; Dizdar, 1998).
Elbette bir kazada bu etkileşimlerde birçok faktör rol oynar. Ancak kazaya neden olan insan
faktörlerinde kişisel özellikleri değerlendirmek daha kullanışlı bir yöntemdir. Çünkü sorunlu
faktörler değerlendirilerek ve mümkün olduğu ölçüde kontrol edilerek kaza sıklığını azaltacak
etkili yöntemler elde edilebilir. (Dizdar, 1998)
2. KİŞİSEL ÖZELLİKLER
Kazalara sebep olan hataların öznesi olan insanın, fiziksel özellikleri yanında kişisel
özelliklerinin de önemi üzerine araştırmalar yapılmış, bu araştırmalar sonucunda da belirtilen
hususun önemli bir etken olduğu ortaya konulmuştur.
Psikolojideki araştırmalar, kişilik özelliklerin davranışı etkilediğini göstermektedir. 1950'li
yıllarda araştırmacılar "kazaya yatkın" kişilik tiplerini araştırdılar. Araştırmacıların çalışma
yöntemleri büyük farklılıklar göstermektedir. Bu çalışmalarda bazı insanların diğerlerinden
daha fazla yaralanmasının nedenleri incelenirken, bulgular şans veya "kötü şans “tan doğuştan
gelen kişilik veya karaktere kadar uzanıyordu. Bu açıklamaların her birinde ve bunlara eşlik
eden metodolojilerde ise kusurlar bulunmaktaydı. Bunun sonucu olarak da tutarsız veya belirsiz
sonuçlar üreten çalışmalar ortaya çıktı. Bu nedenle, yaralanmaların kontrolünü kişisel
faktörlerle ilişkilendiren veriler genellikle yanlış yorumlandı, araştırmacılar arasında yanlış
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iletişim ve kafa karışıklığı oluşturup birçok kişinin yaralanma eğilimi kavramıyla alay etmesine
neden oldu.
İşyerindeki insanların deneyimleri, beklentileri, tutkuları ve becerileri vardır. İnsanların hataları
tutarsızlık, unutkanlık, dikkat etmemek, her şeyi tam olarak anlamamak veya önceliklerini
yanlış anlamak olarak sınıflandırılabilir. Bazı durumlarda, çalışanlar güvenlik kurallarını göz
ardı etmeye istekli olurlar, böylece kendileri ve diğer çalışanlar için risk oluştururlar. İhmal,
umursamazlık, sinirlilik, dikkatsizlik gibi insan kusurları kazaların ana nedenleridir. Bu
eksiklikler, zayıf halkanın kişisel boyutudur ve insanların yanlış veya gereksiz eylemlerde
bulunmasına neden olabilir.
Her insanın farklı risk anlayışı vardır ve iki kişi aynı riski aynı şekilde algılamaz. İnsanların
riski nasıl algıladıkları, mevcut becerileri, isteklendirme faktörleri, geçmiş deneyimleri gibi
kişisel veya uyarıcı oluşturan ortam, makine ve araçların kontrolü, çalışma ekranlarının düzeni
gibi ergonomik faktörlerle ilgilidir. Çalışanın kazayı algılaması o kişinin görevdeki uyarılma
ve yetenek düzeyine bağlıdır. Nesnel tehlike, ilgili öznel risk algısından daha yüksek olduğunda
çalışan olası kaza durumunu algılayamaz.
İnsan faktörleri, iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarında aşağıdaki yönleri içeren bir dizi sorun
olarak tanımlanmaktadır: insan algısı, fiziksel ve zihinsel yetenekler, iş, çalışma ortamı ve
kişilerarası etkileşim, donanım ve sistem tasarımının insan performansı üzerindeki etkisi ve
tesislerdeki güvenlikle ilgili davranışların organizasyonel özellikleri.
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğine göre, işverenler çalışanlarına sorumluluklar verirken
sağlık ve güvenlik yeteneklerini göz önünde bulundurmalıdır. İşverenler, çalışanların iş
yaparken fiziksel ve zihinsel yeteneklerini aşmamalarını ve kendilerine veya başkalarına risk
oluşturmamalarını sağlamalıdır. Kişilik testi, bir kişinin bu alandaki yeteneğini
değerlendirirken çok önemli bir test aracı olabilir. Mevcut mevzuat, kuruluşların iş sağlığı ve
güvenliğine insanla ilgili bir yaklaşım benimsemesini gerektirmektedir; bu, yöneticilerin
görevleri çalışanlara ve müşterilere emanet ederken insan sağlığı ve güvenliği yeteneklerini
dikkate almaları gerektiği anlamına gelir.
Belirli bir durumda, iki kişi aynı şekilde davranmaz. Bu, herkesin algısal yapısının farklı olduğu
anlamına gelir. Kişisel davranış kalıpları, aynı koşullar altında farklı davranışları etkileyebilir.
Kişinin davranışına etkileyen faktörler; tutum, motivasyon, hafıza, kişilik ve algı, büyüme,
deneyim, yaşadığı çevre, bilgi ve anlayış düzeyi, duygu ve baskı insanların davranışlarını büyük
ölçüde etkiler.
Hepimiz hatalar yaparız ve hata yapmak insanidir. Asıl soru bunun neden olduğu ve nasıl
önleneceğidir. Hataları önlemenin yolu, ürünleri ve süreçleri, insan hatalarının veya
ihmallerinin engellenmesi veya en azından erken tespit ve düzeltilmesi kolay olacak şekilde
tasarlanmasıdır. Kişisel hatalar, özellikle operasyonel riskleri yüksek sektörlerde (inşaat gibi)
birçok büyük kazanın nedeni olarak kabul edilmektedir. Çalışanlar birçok tehlikeyle karşı
karşıyadır. Kişisel hatalar ve ihmaller bir araya geldiğinde genellikle felaket getirir.
İnsan hatalarından kaynaklanan kazaların türü incelendiğinde, bireysel ve sistem kazaları olmak
üzere iki temel kaza türü tanımlanmaktadır. Bireysel kazalar, çalışanların unutma ya da kasıtsız
hataları sebebiyle riskten korunmak için tanımlanan kurallara uyulmaması sonucu oluşan
kazalardır. Bu kazalar, genellikle beş temel duyu organlarımızın kullanımı sebebiyle unutma
veya kasıtsız hatalar sonucu gerçekleşirken, sistem kazaları ise, tasarım, imalat ve servise alma
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esnasında yapılabilecek yanlışlıklar, kaynak teminindeki yetersizlik ve kullanıcı kullanım
alışkanlıklarına göre artık risklerin nasıl kontrol edileceğinin doğru tanımlanmaması sebebiyle
gerçekleşebilmektedir.
Ancak, iş kazaları ile kişisel özellikleri arasındaki ilişkinin doğru bir metotla araştırılması
durumunda kişilik özelliklerinin iş kazalarının azaltılmasında önemli etkisinin olabileceği
değerlendirilmektedir.
Öte yandan, kişilik özelliklerinin çalışanın işe kendisini vermesinde de önemli bir etkisi vardır.
Zira, büyük bir arzu, istek, enerji ve bağlılıkla kendisini işine veren bir çalışanın örgütüne,
çalıştığı birimine ve çalışma arkadaşlarına büyük destek ve katkısının olacağı
değerlendirilmektedir. İş yaşamında çalışanlar sürekli olarak iç ve dış çevreyle ilişki içinde
olduğundan, bulunduğu çevreden etkilenmesi ve çevresini etkilemesi kaçınılmazdır. Bu
noktadan hareketle, kişinin sahip olduğu kişilik özelliklerinin işe kendisini vermesindeki
başarısını artıracağı, dolayısıyla işçinin hatasından ya da ihmalinden meydana gelebilecek iş
kazalarının azaltılmasında önemli etkisinin olabileceği kuşkusuzdur.
2.1 Kişilik Kavramı
Kişilik, bireyleri belirli bir şekilde tutarlı düşünmeye, hissetmeye ve hareket etmeye teşvik eden
uzun süredir var olan özellikleri ve kalıpları ifade eder. Bireylerin kişiliği, onları eşsiz bireyler
yapan şeydir. Her insan, kendine özgü, kalıcı, uzun vadeli özelliklere ve diğer bireylerle ve
çevrelerindeki dünyayla etkileşime girme biçimine sahiptir. Kişiliğin uzun vadeli, istikrarlı ve
kolay değiştirilemediği düşünülmektedir. (Tatlıoğlu, 2014).
Bireyin nasıl birisi olduğu sorusuna verilen yanıt, bireyin kişiliğini yansıtmaktadır. Kişilik,
bireyin diğer insanlara verdiği tepkileri ve / veya onlarla olan iletişimini etkilemektedir. Bu
nedenle de sosyal bir varlık olarak genelde bireyin tüm yaşantısına etki etmektedir. (Doğan,
2012).
Bireyi diğer insanlardan farklılaştıran kişilik, davranışları da etkilemektedir. Bu nedenle de aynı
olaya her birey birbirinden farklı tepkiler gösterebilmektedir. Gösterilen bu farklı tepkiler,
bireylerin yaşamlarının şekillenmesini de sağlamaktadır. Bir olay karşısında verdiği tepki
sayesinde bireyler hayatlarını bambaşka bir yöne kaydırabilmektedir. (Doğan, 2012). Örneğin,
Ay’a ayak basan ilk insan olan Neil Armstrong, Ay’a gönderilecek astronotlar sıralamasında
çok gerilerde olmasına rağmen kriz anlarında sergilediği üstün başarılar ve soğukkanlılığı
sayesinde sıralamada yükselmiş ve Ay’a ilk ayak basan insan olmuştur. Dolayısıyla Neil
Armstrong’un kişiliği, onun yaşamını büyük ölçüde şekillendirmiş ve adını dünya tarihine altın
harflerle yazdırmıştır.
Kişilik, bebeklik ve çocukluktan başlayarak yaşam boyunca gelişmektedir. Bireyin hayatını
şekillendiren en önemli unsurlardan olan kişiliğin gelişim süreci doğal olarak sahip olduğu
genetik mirasıyla başlamakta, ailesinden, sosyal çevresinden, okulundan ve kültürden
etkilenmektedir. (Kılıç & Bozkaya, 2014).
2.1.1 Mizaç
Mizaç ile ilgili olarak ilk teori üreten Antik Yunanistan’dan Hipokrat’tır. Hipokrat, bir
kişinin kişiliğinin ve sağlığının 4 farklı maddenin dengesine bağlı olduğunu düşünmekteydi.
Sarı safra, siyah safra, balgam ve kan. Hipokrat’tan yüzyıllar sonra Pergamon Galen, bu
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fikri geliştirdi ve 4 temel mizaç belirledi. Bunlar, çabuk kızan, tutkulu ve enerjik insanlar
için fevri (sarı safra), kolay üzülen, sanatsal duyarlılığa sahip insanlar için melankolik (siyah
safra), soğuk ve rasyonel insanlar için soğukkanlı (balgam) ve diğerlerine karşı sevgi dolu,
mutlu, iyimser insanlar için İyimser, neşeli (kan). (Kılıçlar, Şahin, Sarıkaya, & Bozkurt,
2017).
2.1.2 Karakter
Karakter, bireyin hayatındaki deneyimler ve sosyal etkileşimlerinden aldığı derslerin
sonucudur. Bu da alışkanlıkların mizaç ve biyolojik eğilimleri etkilemesini sağlar.
Alışkanlık bu eğilimi ayarlayarak kişiliğin şekillenmesine de katkıda bulunur. Dolayısıyla
rolün kökeninin kültüre dayandığı söylenebilir. Bu nedenle karakterin köklerinin kültürel
temelli olduğunu söylemek mümkündür.(Erkan & Avcı, 2014). Karakter, mizaçtan
ayrılmamakla birlikte, insanın entelektüel, bilinçli ve gönüllü boyutunu temsil eder. Bir
kişinin karakteri, entelektüel ve duygusal boyutları ve iradesini kullanarak doğuştan gelen
mizacının belirli yönlerini değiştirme çabalarının sonucudur. (Taşdöven, Emrah, &
Dönmez, 2012).

2.1.3 Yetenekler
Kişiliğin oluşumundaki son bileşendir. Yetenek, bireydeki zihinsel ve bedensel özelliklerin
toplamıdır. Zihinsel yetenek, bireyin belli ilişkileri anlayıp analiz edebilme ve sonuca
ulaştırabilme gibi özelliklerinin tümünü ifade etmektedir. Bireyin çevreye hızlı uyum
sağlaması ve bir davranışı terk etmesi, başkalarının tepki vereceğini düşünmesinden değil,
kötü olduğunu düşünmesinden ve zihinsel yeteneklerinin sonucudur. Yürüme, koşma,
görme, renk, tat ve koku, el-göz koordinasyonu gibi özellikler fiziksel yetenekleri temsil
eder. Bireyin kişisel yeteneği, tüm bu zihinsel ve fiziksel yeteneklerinin toplamıdır (Altınöz,
2018). Yetenek, bireylerin toplum içerisinde tanınmasına da yardımcı olmaktadır. Yetenekli
bireyler, çevrelerinde çoğu zaman kolayca fark edilebilmekte ve kabul görebilmektedir. Öte
yandan yetenek, bireyin özgüveninin artmasını da sağlamaktadır. Yeteneklerine güvenen
bireyler, bulundukları ortamda kendilerine ne kadar zorluk çıkarılırsa çıkarılsın bir çıkış
yolunu bulacak ya da çıkış yolu bulabileceğine inanacaktır. Yetenekli olduğunu düşünen
bireyler, yeteneklerine güvenilmediğini hissettiklerinde de uzaklaşma eğiliminde olacaktır.
2.1.4 Aile
Kişiliğin gelişiminde genetik mirasın ardından gelen diğer bir temel unsur ailedir.
Beslenme, barınma, terbiye, eğitim, çocuk yetiştirme tarzı gibi unsurlar bireyin kişilikleri
üzerinde etkili olacaktır. Aile içerisindeki demokratik ortam dahi, çocuğun ilerleyen
dönemlerde içine kapanık, özgüvensiz ya da dışa dönük, özgüvenli olmasına neden
olabilecektir. (Göktaş & Kazaferoğlu, 2018).
3. İŞ KAZALARI VE KİŞİSEL ÖZELLİKLER ARASINDAKİ İLİŞKİ
İş kazalarının yaklaşık %80'inin insan davranışlarından kaynaklandığı daha önce söylenmişti.
Ancak kişinin yapacağı her hareketin kazaya sebep olacağını düşünmek doğru değildir.
Kazalara yol açan davranışlar, tehlikeli ve güvensiz olarak tanımlanan davranışlardır. İş
kazalarının çoğuna neden olan tehlikeli davranışlar; çalışanların kişisel, fiziksel ve psikolojik
özelliklerine bağlıdır.
İş kazalarında işçilerin kişisel özelliklerinin etkisi üzerine yapılan araştırmalarda, sık aile
sorunları yaşayan, arkadaştan yoksun olan, hobisi bulunmayan, duygusal açıdan karakteri
oturmayan işçilerin daha yüksek oranda kazayla karşılaştıkları sonucuna ulaşılmıştır. Söz
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konusu araştırmalarda, bazı kişisel özelliklerin kazaların meydana gelmesinin sebeplerinden
birisi olduğu ortaya konulmuştur. Bu kişisel özellikler arasında kızgınlık, depresyon, duyguları
kontrol etme yetersizliği, düşük zihinsel yönelim, öfke, saldırganlık gibi özellikler yer
almaktadır.
Yukarıdaki çalışmalarda, eleştiriye fazla duyarlılık, kendini çaresiz ve kişisel olarak yetersiz
hissetme, öfkeli veya huzursuz olma, başkaları tarafından kolay etkilenme ve eziklik duyma,
duygusal dengesizlik, heyecan ve uyarım arama güdüsü, kendini kontrol edememe, açık
kızgınlık ifadesi ya da örtülü kızgınlık, engellenmeye karşı düşük tolerans, engellenme ve
mutsuzluk duyguları, depresyon ve üzüntü, kendi kaderini kontrol etmede yetersizlik algısı gibi
özellikler riskli işçilerin özellikleri olarak sıralanmıştır.
Gelecek beklentileri olumsuz olan işçilerin kaza yapma oranı daha fazla, gelecek umudu olan
işçilerinse kaza yapma oranı daha az belirlenmiştir. Aile ilişkilerini iyi olarak algılayanların
kaza yapma oranı daha az, olumsuz aile ilişkilerine sahip olduğu inancında olan işçilerde ise
kaza yapma oranının daha yüksek olduğu görülmüştür.
Ayrıca, saldırgan, dışa dönük, güvensiz, şüpheci, kontrolsüz davranışlarla kazaya yatkınlık
arasında doğrudan güçlü bağlantılar tespit edilmiştir. Dikkat, tehlikeyi çabuk fark etme ve
umursama gibi özelliklere sahip olanların kaza yapma oranı ilişkilendirilmiş bunun sonucunda
söz konusu kişilerin kaza yapma oranının daha düşük olduğu belirlenmiştir.
İşten hoşlanmama, işten kaçınma eğilimi, işi yavaşlatma, işe uyumsuzluk, sorumluluklardan
kaçınma, iş arkadaşlarıyla çatışma ve genel ilgisizlik durumları duygusallığın emareleri olarak
ortaya çıkmaktadır. Ayrıca monoton çalışma düzenleri, ağır iş yükü, güçlü sorumluluk duygusu,
işlerin hızlı temposu, ücret sorunları ve ailevi sorunlar, beceri eksikliği vb. nedenlerle stres
altındaki çalışanların duygusal belirtileri artacaktır.
Yukarıda bahsedilen duygusal faktörler ile kazalar arasındaki ilişki incelendiğinde, belirli
koşullar altında iki duygusal faktörün kazalara yol açabileceği bulunmuştur. Bunlar; olgun
kişilik ile kaza arasındaki duygu durumu ve heyecandır. Bu bağlamda 50 demiryolu
mekaniğinin katıldığı bir çalışmada; sonuçlar bu teknisyen gruplarında iş kazalarını etkileyen
yanlış tutum, gerilim, korku, üzüntü ve depresyon gibi faktörlerin oranının %32 olduğunu
göstermiştir. (Kepir, 1983, s.100-101)
Benzer şekilde başka bir çalışmada; çalışanların sevinçli, mutlu, umutlu ve iş birliği içinde
olduğu dönemde üretimin %8 arttığı ortaya konmuştur. Dolayısıyla makul, tutarlı ve normal
duygular, kuşkusuz iş güvenliği açısından sadece kazaları önlemekle kalmaz aynı zamanda
üretimi de arttırır.
Zihinsel yetenek ve zekâ düzeyi, belirli koşullar altında çalışanların iş kazası olasılığını artıran
faktörlerden biridir. Örneğin, zihinsel engelli bir işçiden birkaç aşamada bir dizi görevi yerine
getirmesi istendiğinde, genellikle sırayı unutur ve kazalara neden olur. Bu kişiler işe alınırsa,
daha fazla dikkat ve beceri gerektirmeyen ve sadece fiziksel güçlerini harcayabilecekleri bir işe
alınmaları gerekir. (Uludüz, 1983, s.108).
El becerisi gerektiren işlerde zeka çok önemli bir faktör olmasa da iş güvenliği ile ilgili çeşitli
işlerde en azından iş kazalarını önlemek için zihinsel yetenek gereklidir. Ayrıca insanlar zeka
düzeylerinin altında veya üstünde işlerle uğraşırlarsa bir süre sonra bu kişiler yaptıkları iş onları
tatmin etmediği için sıkılırlar. Bu durum yorgunluk, halsizlik, depresyon ve konsantrasyon
kaybına yol açabileceği gibi iş kazalarına da yol açabilmektedir (Kepir, 1983, s. 102). Benzer
şekilde, işçiler hafif ve monoton işlerde çalışıyorlarsa aynı durum ortaya çıkacaktır.
İş kazalarına neden olan psikolojik faktörlerden bir tanesi de kişilerin sahip olduğu olumsuz
tutum ve eğilimlerdir. İşçilerin çoğu sabırsız, aceleci, dikkatsiz ve kazayı önemsememe gibi
eğilimlere sahip olduklarından ve işyerlerindeki tehlikeleri görmezden geldiklerinden dolayı
kazaya uğramaktadırlar. İşyerlerinde meydana gelen kazaların birçoğu da işçilerin yaptıkları
işlerdeki risk düzeyini iyi tahmin edememeleri sonucu ortaya çıkmaktadır. Bazen de işçilerin
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bu risk tahminini iyi yapabildikleri halde aceleci davranmaları ya da şanslarına güvenmeleri
sonucu da kazalar meydana gelebilmektedir (Erkan, 2000, s.256).
İşyerlerinde iş kazalarıyla ilgili yapılan araştırmalar, işyerlerinde meydana gelen iş kazalarının
çoğunun, insanların kaza yapma olasılığının istatistiklerde gösterilenden daha az olduklarına
inanmaları ve kendilerine aşırı güven duymalarından kaynaklandığını ortaya çıkarmıştır.
Ayrıca, kişiler kazaların kendilerine değil bir başkasına geleceğini zannettiklerinden daha az
enerji sarf ederek, hatalı davranışlarda bulunmaktadırlar (Kepir, 1983, s.104).
Benzer şekilde bağımlılık veya zararlı alışkanlıklarla ilgili faktörlerin de iş kazaları üzerinde
etkisi vardır. Bu etki iki farklı açıdan değerlendirilebilir. Alkol ve sigara bağımlılığı merkezi
sinir sistemini etkiler. Bu maddeler kullanılmadığında bağımlılar rahatsızlık hissedeceklerinden
bu maddelerin düzenli kullanım ihtiyacı artar. Özellikle sigaradaki nikotinin alkolden daha hızlı
beyne ulaştığı düşünüldüğünde, etkinin ortadan kalkma süresi daha kısa olmakta ve daha sık
tüketim ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Tüm bunlardan dolayı iş araları sıklıkla olur ve ara
verilmediğinde sinirlilik ve konsantrasyon sorunlarına yol açabilir. Bu da iş kazalarının
artmasına neden olur. Bazen çalışma ortamındaki sorunlar ve iş kazaları da alkol ve sigara
kullanımının artmasına neden olabilir.
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Şekil 4: 2015-2020 Yılları Ölümlü İş Kazalarının Yaşlara Göre Dağılımı
Çeşitli sınıflandırmalar, farklı yaş kriterlerinin kullanımı söz konusu olsa da ulusal ve
uluslararası yaşlılık çalışmalarının genelinde Dünya Sağlık Örgütü’nün tanımı esas
alınmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) kronolojik sınıflamasına göre:
0-18 yaş arası: ergen,
18-65 yaş arası: genç,
65-74 yaş arası: orta yaşlı,
74-84 yaş arası: yaşlı,
85 yaş ve üzeri: çok yaşlı kabul edilmektedir.
Bu veriler ışığında şekil 4’ü inceleyecek olursak, ülkemizde çalışanların yaşı ile iş kazalarının
meydana gelmesi arasındaki ilişkide genel olarak genç işçilerin yaşlı işçilere göre iş kazası
geçirme olasılığının daha yüksek olduğu görülmektedir. Şekil 4’e bakıldığında, 30-49 yaş
grubunda daha çok iş kazalarının meydana geldiği anlaşılmaktadır. 30-49 yaş arası çalışan
sayısının fazla olması bu yaş grubundaki iş kazalarının daha sık görülmesinin bir nedeni olsa
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da tek etken bu değildir. Ayrıca 60 yaş ve üzeri yaş grubu en az iş kazası geçiren gruptur.
Özellikle, genç olarak tanımlanan 30 – 49 yaş aralığında meydana gelen ölümlü iş kazalarının
sayısının 60 yaş ve üzeri işçilerin uğradığı kazalardan yaklaşık 6 kat fazla olduğu, 50 yaşın
üzerine çıkıldıkça kaza sayısının düştüğü, 20 yaş üzerinde hızla yükselişe geçen ölümlü iş
kazalarının sebeplerinden birinin de iş deneyiminden yoksun olma olarak
değerlendirilebileceği, 30 yaş sonrasında iş deneyiminin yükselmesine rağmen kaza sayısının
düşmeyip bilakis artmasının nedenlerinin ise, kişilerin kendine aşırı güvenmesi ve bu yüksek
güvenin oluşturduğu tedbirsizlik hali ile bu yaşlardan itibaren ailevi sorunlarla karşılaşılması
ve özel hayattaki sorumlulukların artması şeklinde yorumlanabilir.
Zira yaşla birlikte, sosyal uyum seviyesi artma eğilimindedir ve bu nedenle kaza oranının
düştüğü tespit edilmiştir. Bu, yaşlı işçilerin işyerinde kazandıkları deneyimle de açıklanabilir.
Van Zelst, Hindistan'da bir bakır fabrikasında 1.200 işçiyi incelediğinde, ortalama yaşı 29 olan
işçi grubunun, yaş ortalaması 41 olan başka bir işçi grubuna göre daha yüksek kaza oranına
sahip olduğunu buldu. Van Zelst, çalışma saatlerine göre yaş faktörünün kaza oranı üzerinde
büyük bir etkisi olduğunu gözlemledi ve bunun genç işçilerin iş kazalarını açıklayan önemli bir
faktör olduğunu vurguladı. Ancak, hızlı el becerisi gerektiren işlerde, yaşlı işçilerin genç
işçilere göre kazalara daha yatkın olduğu iyi bilinmektedir.
Ayrıca yaşlanmaya bağlı olarak çalışanların görme güçlüğü, işitme güçlüğü ve işe uyum
sağlayamama gibi nedenlerle daha fazla kazaya maruz kalmalarına neden olabilir. Yaşı genç
olan çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimi ve kurallarını daha kolay benimsemesi ve yaşı
ilerlemiş çalışanların güvensiz davranışlarını değiştirmede problem yaşamaları konunun bir
diğer boyutudur. Çünkü yetişkin ve eğitim düzeyi düşük bireylerin davranış değişikliği daha
zordur. Sorunun bir başka yönü, genç çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimi ve kurallarını
kabullenmede daha başarılı olması, yaşlı çalışanların ise güvensiz davranışları değiştirmede
sorun yaşamasıdır. Çünkü yetişkinler ve düşük eğitimli bireylerin davranışlarını değiştirmeleri
daha zordur.
Sahafai-Saharai‘nce yapılan araştırma, evlilik oranı yüksek olan işçilerin kaza ve yaralanma
oranının bekâr işçilerden daha düşük olduğunu göstermiştir. Bu durum evli çalışanların bekâr
çalışanlara göre daha dikkatli ve sorumlu olmaları ile açıklanabilir. Diğer bir deyişle, evli
çalışanların sosyal uyum düzeyi bekârlara göre daha yüksek olduğundan kaza oranı daha
düşüktür.
Evliliğin kaza oranında azalmaya yol açacağı yukarıda açıklansa da bazen evlilik de kaza
oranında artışa neden olabilir. Mutsuz evlilikler, sona ermek üzere olan evlilikler, aile
üyelerinden birinin ciddi sağlık sorunları vb. tüm bunlar kişilerin fiziksel ve zihinsel dengesinin
bozulmasına ve işe olan ilgilerinin azalmasına neden olabilir. Bu zihinsel ve fiziksel
dengesizlikler, motivasyonel rahatsızlıklara ve dikkatsizliğe yol açabilir. Bu da iş kazalarının
artmasına neden olmaktadır.
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Tablo 1: Türkiye’de iş kazalarından ölenlerin yıllara göre mesleksel dağılımı
Türkiye'de ölümlü iş kazalarının meslek gruplarına göre dağılımını gösteren Tablo 1’e bakacak
olursak, vasıfsız işçilerin beyaz yakalılara oranla daha sık kazaya uğradığı, ancak süreç
içerisinde vasıflı işçilerin uğradığı kaza sayılarının da artış gösterdiği, iş kazalarına cinsiyet
değişkeninden bakıldığında ise, yıllar içinde sigortalı kadın ve erkek sayısı artmasına rağmen
kazaya maruz kalan kadın ve erkek sayısının aynı ivmede artmadığı, erkek sigortalı sayısı geçen
sürede yükselirken, kaza oranı kadın sigortalılara göre oransal olarak azaldığı saptanmıştır.
SGK istatistiklerine göre, iki dönemde en fazla ölüme neden olan meslekler nitelik
gerektirmeyen meslekler oldu. Aynı dönemde fabrika ve makine operatörleri ile montaj işçileri
2013

2016

MESLEK GRUBU
ERKEK KADIN TOPLAM ERKEK

KADIN

TOPLAM

YÖNETİCİLER

18

0

18

32

0

32

PROFESYONEL MESLEK

20

2

22

24

0

24

TEKNİSYENLER , TEKNİKERLER

54

2

56

41

1

42

BÜRO HİZMETLİLERİ

25

2

27

28

5

33

HİZMET VE SATIŞ ELEMANLARI

91

4

95

106

8

114

NİTELİKLİ TARIM ORMAN SU
ÜRÜNLERİ ÇALIŞANLARI

11

0

11

5

0

5

ÇALIŞANLAR

142

1

143

129

3

132

TESİS VE MAKİNE OPERATÖRLERİ ,
MONTAJCILAR

290

1

291

331

5

336

685

12

697

672

14

686

0

0

0

1

0

1

MENSUPLARI

SANATKÂRLAR VE İLGİLİ İŞLERDE

NİTELİK GEREKTİRMEYEN
MESLEKLER
BİLİNMEYEN

1.336
24
1.360
1.369
36
1.405
ikinci sırada yer aldı. Ülkemizdeki inşaat iş kazalarının incelenmesinde; iş kazalarının önemli
bir bölümünde kazaya uğrayanların (%79,5) vasıfsız işçi ve usta niteliğindeki çalışanlar olduğu,
vasıfsız işçilerin maruz kaldığı kazaların %53,5’inin ölümle, %48,3’ünün yaralanmayla
sonuçlandığı, kazaya uğramada ikinci sırada bulunan ustaların kaza sonucu ölüm oranının
%25,1 ve yaralanma oranı %31,8 olduğu anlaşılmıştır.
Çoğu araştırma, deneyimsiz çalışanların deneyimli çalışanlara göre daha sık iş kazası
geçirdiğini göstermektedir. Diğer bir deyişle, iş tecrübesi arttıkça iş kazası görülme sıklığı
azalacaktır. Elbette tecrübenin getirdiği aşırı özgüven hali bu istatistiği terse çevirebilir. Kural
TOPLAM
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olarak, yetersiz mesleki deneyim, kazada bir faktör olarak kabul edilir. İşe yeni başlayan
tecrübesiz işçilerde kaza oranı daha yüksektir, nitelikleri ve deneyimleri arttıkça çalışanlarda
bu işe eğilim ile alışkanlık gelişir ve kaza oranı düşer.
1919 yılında Green-Wood ve Marbe’ın, bazı bireylerin kişisel özellikleri nedeniyle kazaya daha
çok kurban gidebileceğini, kazanın nedeninin fiziksel koşullarda değil, kişinin kendisinde
aramak gerektiğini belirten kaza eğilimi kuramı da çalışmamız sonucu ulaşılan tespitleri
desteklemektedir.
4. SONUÇ
İş kazalarının ülkelerin kalkınma durumu, işletmelerin tedbirlere uyumu, iş esnasında
kullanılan aletlerin arızası, denetimlerin yetersizliği, tehlikeli davranışlar gibi geniş yelpazede
sebepleri vardır. Ancak bu sebepler arasında en yüksek orana sahip olan unsur insan faktörüdür.
Hata yapmaya açık bir varlık olan insanın çalışma yaşamında kazalara sebep olduğu gerçeği
karşısında söz konusu kazaların asgariye indirilmesi hatta mümkünse tümüyle önlenebilmesi
için insan davranışlarının üzerinde durulması gerektiği tabiidir. İnsanın fiziksel ve kişisel
özelliklerinin eylemlerine etkisi psikolojik araştırmalar sonucunda tespit edilmiştir. Bu itibarla,
çalışanın kişilik özelliklerinin iş kazalarına olan etkisi diğer bir deyişle, bazı kişisel özelliklere
sahip insanların kazalara olan yatkınlığı bu çalışmada değerlendirilmiştir. Bu kapsamda, asabi,
aceleci, aşırı özgüvenli, şüpheci, umutsuz, stresli, madde bağımlısı, gereğinden fazla duygusal,
dikkatsiz, asosyal ve benzeri kişisel özelliklere sahip insanların kaza yüzdesinin yüksek olduğu
bu konuda yapılan araştırmalar sonucunda saptanmıştır. Aynı zamanda, mesleki tecrübe
eksikliği, yaş düşüklüğü, depresyon gibi durumlar da iş kazalarının gerçekleşme oranını
artırmaktadır. İşçilerin bahsedilen bu kişisel özelliklere sahip olup olmadıkları, sahiplerse hangi
işçinin hangi özelliğe ne oranda sahip olduğu firmalarca doğru bir şekilde tespit edilerek buna
göre çalışanlara verilecek işin belirlenmesi iş kazalarının azaltılması mümkünse de
önlenmesinde çok büyük önem arz eder.
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Abstract
Nowadays, earthquake poses a serious problem damaging life and property. This work is an
initiative step to protect lives and properties avoiding losses. This happens by providing
information about the earthquakes before they happen. This device is based on the 3D motion.
When the motion happens in any of the 3 dimensions, LCD begins showing numbers. In this
case, Arduino mega is the central system that could be a software tunable. Also, we are able to
process the signal by algorithm in which motion limits in 3D is defined by checking the
earthquake data, how much magnitude earthquake is catastrophic, assigning these numbers to
the upper bound in the algorithm. If the motion numbers in any of these 3 dimensions are
bigger than the fixed upper bound shape, the LED will glow and the bell will ring. An
ADXL335 sensor is used for detection these motions.
Keywords- Earthquake Detector Design, Arduino mega, ADXL335 sensor

I. INTRODUCTION
Earthquakes are inevitable and unpredictable natural phenomena which sometimes damage
lives and properties. This phenomenon cannot be stopped. Yet, we need to remain extra vigilant
and able to use technology. The project call on all to remain vigilant and aware before
earthquakes strike. The technology used for this project is cheap and can be used very easily,
all elements are available and consume less power. Thus, there is problem in operating the
device 24*7 for all the year [1].
There are many countries where earthquakes occur, including Turkey which is very seismically
active and monitors earthquakes by the Turkish National Seismic Network (TNSN) with more
than 200 broadband about 500 powerful motion stations that function by AFAD (Disaster and
Emergency Management Presidency) of Turkey. In the network, about 100,000 events were
recorded since the beginning of the operation in 2003 [2].
Despite all the scientific developments in earthquake prediction, precise warning and
preliminary seismic monitoring by electronic monitoring tools is yet a future vision [3]. There
were many various earthquake detection experiments as a 60-second warning could save some
lives [4].
Arduino Mega chip is used as the central component of the device of this model, and the
ADXL335 sensor could function as the brain to the module detecting all movements in 3
dimensions, inductors, capacitors for matching the impedance of the input impedance of the
unit to avoid damaging the device, the transistor used as a switch in the circuit, connection
wires, the LED and buzzer used as an output indicator, the LCD screen for obtaining 3D
motion output data, and finally a breadboard for implementing all the parts for the completion
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of the wanted circuit.
This project aims at designing and developing an earthquake alarm detection circuit according
to the electronic devices for saving lives and properties. The main aim is the detection of the S
waves (seismic waves) or high frequency vibrations at the Arduino Mega input by the
ADXL335 sensor indicating an earthquake prior to its occurrence. It is worth mentioning that
the construction of this device is compact, cheap, and error free as earthquakes are very serious
and any mistake could cause huge loses. For an error-free device, there should be a position in
which the device is installed in the building to sense the best frequency vibrations. In this way,
everyone is alerted by the device to evacuate the building [5].
II. SYSTEM SOFTWARES
Arduino is considered an open source electronic platform according to a simple
hardware and software use. Here, the boards of Arduino are capable of reading the
input which is a finger on a button, a light on a sensor, or a Twitter message - and
changes it into an output that energizes the motor and switching on the LED. This
device is used through sending some data to the board microcontroller. We are able to
use and the Arduino Software (IDE), the Arduino programming language (based
on Wiring) in relation to the processing [6].
We used the open source Arduino software (IDE) for writing the code. This software
facilitates writing and uploading the code in Arduino mega board. It is run on MAC
OS or on Windows. The code writing happens in java on the basis of the other open
source software and the code upload to Arduino mega board is performed by a USB
cable [7][8][9].

III. SYSTEM SETUP AND DESIGN
The system setup and its components are introduced in figure below.

Figure.1 Schematic of over all of the system.
The basic technologies to develop the earthquake detector include 3D motion. Therefore, the
Arduino Mega is introduced followed by a highly sensitive accelerometer ADXL335. For the
indication of the vibrations, accelerometer such as the ADXL335 seems very sensitive for
knocks and vibrations in any physical axes whose key role in this project is the earthquake
detection. ADXL335 provides an analog voltage superimposed on an equal speed with three
outputs: one for three X, Y, Z-axes and the three analogue outputs are input to Arduino Mega
ADC pins. In his manner, the speed is detected by means of an accelerometer and at the same
time by Arduino ADC pin.
When the movements become violent in earthquakes and exceed the threshold values, the LED
warning light turns on and a buzzer sounds will indicate earthquakes in the location of the
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building. The button of the threshold adjustment performs another task. The LCD screen
checks the threshold values facilitating the use of the system.
The work attempts to design an earthquake detector warning system by the accelerometer of
ADXL335 by many problems, namely: [10]
1. performing an ADXL335 calibration for gaining the reference to indicate a vibration,
2. transferring data from sensor to client and vice versa by communication medium,
3. handling the loss/error when sending data to the server,
4. declaring early warnings of earthquakes.
This seismic detector whose accelerometer was used to detect earthquake vibrations runs along
any of the axes. Thus, when there is a vibration, the accelerometer senses it converting them
into equal ADC values. Next, Arduino the ADC values are read then displayed on the 16 x 2 .
LCD. These values appear on Graph using Processing First. The calibration of the
Accelerometer through taking the surrounding vibration samples when Arduino turns up. Thus,
subtracting those sample values from the actual readings help to gain the real readings. This
calibration shows no alerts regarding the normal surrounding vibrations. When the real
readings are obtained. These values are compared to predefined maximum and minimum
values. If according to Arduino, there are value changes, the predefined axis values in the
negative and positive values, Arduino trigger the buzzer showing the alert status of 16x2 LCD.
In addition, LED switches on. Then, the earthquake detector sensitivity changes the Predefined
values in Arduino code.
Fig (2) explains the relationships and connections of all the earthquake detector constituents.
This device is installed in buildings. Its buzzer and LED light alerts the people of the
earthquake with all parameters to evacuate.
An earthquake is a tremor occurring on the Earth's surface made by the instant energy release
plates in the Earth's lithosphere layer forming waves known as seismic waves.
Earthquakes are made when a vibration occurs on the earth surface shaking of the Earth
surface. They differ in parameters from those that could be scarcely felt in comparison to those
tossing buildings around.

Figure. 2 Relationship Diagram
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Figure. 3 circuit block diagram

Figure. 4 Earthquake detector aurdino mega
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Figure. 5 processing graph result

IV. CONCLUSIONS
The earthquake was a catastrophe that happens often and needs proper warnings.
Specialized sensors are required for the detection of seismic waves made when
tectonic plates move. This is because seismic detectors are not able to predict
earthquakes very early. Although digital devices are costly, the technology used in
this project is much cheaper is very accessible.
Because it is a light weight device, it is portable for immediate use.
This device can also provide information or detects and warns of only minor crashes,
thus, people can act accordingly informing others of awareness.
It is characterized by more reliability because the circuit availability and small size. It
is also portable making it much easier.
Anyone is able to use it in any place because its use is easy rather than not very
technical.
When minor shocks occur, the LED on the device turns on in red and the buzzer alerts
from
far
away,
even
when
the
residents
are
sleeping.
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ABSTRACT
About half of childhood traumas are caused by sexual abuse. Exposure to sexual harassment
and abuse during this period may present with symptoms of generalized anxiety disorder,
depression, and obsessive-compulsive disorder in adulthood. In these cases, which are
evaluated under post-traumatic stress disorder and whose clinical management is recommended
cognitive behavioral therapy as the most effective treatment, EMDR (Eye Movement
Desensitization and Reprocessing) treatment has been applied more than Cognitive Behavioral
Therapy in recent years.
EMDR is a different method that combines elements of cognitive, behavioral and clientcentered approaches. According to EMDR, maladaptive, dysfunctional, and unprocessed
memories are behind negative emotions, thoughts, behaviors, and personality traits. Negative
beliefs about oneself, negative emotional reactions and negative somatic reactions are not the
problem itself, but its manifestations. The unprocessed memories that lead to these negative
beliefs and emotions can be triggered by events in the present. EMDR is a physiologically based
therapy that enables the processing of such isolated memories. It now does what the brain
couldn't do at the time.
With EMDR therapy, only the symptoms do not disappear. It enables people to gain positive
beliefs and positive emotions, to have a positive perspective on themselves, their relationships
and the world, and their personal development. According to the research of the World Health
Organization, as a result of more than 30 randomized controlled studies, it has been observed
that EMDR effectively reduces or eliminates the post-traumatic stress symptoms of the majority
of the clients, and reduces the symptoms (such as anxiety) that are generally associated with
their psychological problems. It is stated that one of the most effective methods in the treatment
of post-traumatic stress disorder is EMDR. In a study conducted with patients with depression,
an improvement in depression scores was found in 17 (54.8%) of 31 patients who underwent
EMDR after therapy that lasted for approximately six months, and in 15 (42.9%) of 35 patients
who received Cognitive Behavioral Therapy.
As a result, it has been emphasized in the studies that EMDR therapy can be used as a therapy
method that increases compliance with therapy and accelerates the healing process in the
treatment of female sexual dysfunctions with a history of trauma. The aim of this study is to
examine the effectiveness of EMDR on sexual traumas based on the literature.
Keywords: Sexual traumas, EMDR, Cognitive behavioral therapy.
Introduction
Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) was first developed in 1987 by
psychologist Shapiro and more than 20,000 practitioners have been trained (Shapiro, 2001;
Edmond et al., 2004). She happened to notice that her own negative emotions lessened as her
eyes darted from side to side and found the same positive effect in patients.
EMDR therapy involve moving quickly through scenes and associating with memories of other
events that the person has experienced (Schubert et al., 2009). EMDR has proven effective in
treating Post Traumatic Stress Disorder (PTSD), alcoholism, panic attacks, and specific phobias
(Shapiro, 2001; Korn, 2009).
EMDR therapy includes eight phases of treatment highlights the procedures, assumptions, and
clinical observations that guide clinical practice.
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1)
2)
3)
4)
5)
6)

Obtaining a thorough client history and from that developing a sound treatment plan
Preparing the client for using EMDR
Assessing the target issue components to be addressed
Desensitizing the target material with eye movements or an alternate form of stimulation
Installing the desire positivecognition
Conducting a body scan to determine if any residual material from the target issue
remains
7) Closure
8) Re-evaluation (Shapiro and Maxfield, 2002; Hurley, 2015).
The risk for developing post-traumatic stress disorder (PTSD) is 9–14%, after experiencing in
which one’s life is in imminent danger and one feels helpless (Nijdam et al., 2012). PTSD
increases arousal resulting in difficulty sleeping and concentrating, feeling jumpy and being
easily irritated and angered and it can effect social and psychological life (Karadağ et al., 2020;
Foa et al., 2008). Unfortunately, about half of childhood traumas are caused by sexual abuse.
Exposure to sexual harassment and abuse during this period may cause generalized posttraumatic stress disorder, anxiety disorder, depression, obsessive compulsive disorder and
sexual addiction in adulthood (Jaberghaderi et al., 2004; Cox and Hovard, 2007). In a study,
physical abuse was found in 72% of individuals with sexual addiction, sexual abuse in 81% and
emotional abuse in 97% (Carnes and Delmonico 1996).
The efficacy of various therapeutic approaches, including EMDR, in treating noncomplex
PTSD has been reported in great detail (Schubert and Lee, 2009; Cloitre, 2009).
This research was conducted to examine studies evaluating the effectiveness of EMDR therapy
on sexual traumas.
Literature Review
According to the research of the World Health Organization, as a result of more than 30
randomized controlled studies, it has been observed that EMDR effectively reduces or
eliminates the post-traumatic stress symptoms of the majority of the clients, and reduces the
symptoms (such as anxiety) (WHO, 2013). The effectiveness of EMDR was evaluated in a
randomized controlled study with 59 adult women who experienced childhood sexual trauma.
EMDR was found particularly more effective than routine individual treatment, in reducing
trauma-specific anxiety and depression, reducing trauma-specific emotional disturbances and
increasing desired positive beliefs about trauma memory/issue (Edmond et al., 1999). In
Edmond et al research, 65% of those who received EMDR had scores indicative of trauma
resolution compared to 25% of those who received eclectic therapy (Edmond et al., 2004). In a
randomized controlled study in patients with PSTD, CBT was applied to 7 patients with sexual
trauma and EMDR therapy to 9 patients. There was no statistically significant difference
between the recovery results of the two groups (Nijdam et al., 2012).
Discussion and Conclusion
As a result of, EMDR is possible that the effects would be obtained faster than other therapy,
such as brief eclectic psychotherapy (Nijdam et al., 2012). PTSD has a success rate of 80 to
95% in as little as two to five sessions with EMDR therapy (Shapiro, 2001).
There are case reports and meta-analysis studies have involved only small numbers of
participants about EMDR in the literature. However, further randomized research could address
effective of EMDR therapy to compare with other therapy and they can determine which patient
groups benefit most from which form of psychotherapy. And also further research is needed to
understand whether the improvements from EMDR can be sustained over time.
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ABSTRACT
In this study, the degradation of Linear Alkyl Benzene Sulfonic Acid (LABSA) by sonication
process in aqueous solutions was investigated. The degradation of LABSA was evaluated
with removals of detergent and total organic carbon (TOC) parameters. The detergent
concentration during the degradation was monitored by methylene blue active substance
(MBAS) method. The effects of initial LABSA concentration, pH and irradiation time were
evaluated. The maximum detergent removal of 95% was achieved at pH 8, reaction time of
175 min for 20 mg/L initial LABSA concentration. At this experimental condition, TOC
removal efficiency was 13%. The low TOC removal efficiency is related to incomplete
degradation of LABSA by this process. The rate of degradation and by-products formed
during ultrasonication were also determined.
Keywords: Linear alkyl benzene sulfonic acid, anionic surfactant, ultrasonic degradation.
I.INTRODUCTION
Any compound which can be used for cleaning purposes is classified as a detergent. Having a
polar region and a non-polar long chain are main structural characteristics of a detergent [1].
Many of the detergents used in the domestic and industrial laundry operations contain 5-30%
of anionic-based surfactants such as sodium dodecyl sulphate and linear alkyl benzene
sulphonate [2]. Due to their triggering of stable foams at the receiving body surfaces with
concentration levels above 1 mg/L, the surfactants may bring on alterations of taste and odor,
failures of water treatment processes, annihilation of aquatic life and limitation of oxygen
transfer [3].
Ultrasonic irradiation produces cavitation bubbles in a liquid. The chemical and mechanical
effects of ultrasonic waves are caused by the cavitation bubbles. Cavitation is known as the
formation of micro bubbles in a very limited time range of milliseconds, growth and
dissolution that is released large amounts of energy [4]. The turbulent motion in fluid body
and formation of local hot spots with very high pressure and temperature are such corollaries
of cavitation which lead the utilization of ultrasound for wastewater treatment [5].
Acoustic cavitation, the growth and rapid collapse of bubbles in a liquid irradiated with
ultrasound, is a unique source of energy for driving chemical reactions with sound, a process
known as sonochemistry [6]. Hydrodynamic cavitation is based on the use of alterations in the
fluid flow for the generation of cavities [7].
When the cavitation peak reaches to the desired conditions, the organic pollutants in
wastewater are degraded with OH radicals via oxidation and pyrolysis processes. The first
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mechanism in ultrasonic treatment is the conversion of water molecules into hydrogen and
hydroxyl radicals. Oxidation reactions through hydrogen radical formation, provides the
breakdown of bonds in organic substances, which are only on the surface or inside of the
bubble. The second mechanism is the pyrolysis. For the decomposition of organic substances
in the pyrolysis phase, it needs to reach the desired temperature and organic substances must
have high vapor pressure. Thus, the compounds have a high concentration inside of the
bubbles. These two mechanisms during ultrasound oxidation do not have to occur together all
the time. The dominant processes vary due to the nature of organic substances to be removed.
It is stated that, while pyrolysis mechanism is dominant in the concentrated solutions,
hydroxyl radicals are dominant in the dilute solutions [8].
There are many studies in the literature about the application of acoustic cavitation; such as
dye degradation [9-11], phenol removal [12], herbicide removal [13] and hydrodynamic
cavitation [14,15] for wastewater treatment.
The aim of this work was to evaluate the effect of ultrasonic irradiation on the degradation of
LABSA for different initial LABSA concentrations, pH and irradiation time. The efficiency
of sonication process was assessed in terms of detergent removal. This study also aimed to
determine the by-products of degradation and the reaction rate constants.
II. MATERIALS AND METHODS
A. MATERIALS
LABSA (C18H29SO2OH), which was supplied from the detergent plant, was used as a model
pollutant in this study. The molecular weight of anion active substance is 320.22 g/mol and
relative density is 1.051-1.054 g/cm3. The pH of the solution was adjusted by using 1N
NaOH or H2SO4. All chemicals were of analytical grade and used in experiments without any
further purification.
B. SONICATION REACTOR
Sonication experiments were carried out using ultrasonic homogenizer Bandelin 400 W
(Sonopuls HD 3400 model) with probe (VS 200T). The ultrasonication equipment was
operated at a frequency of 20 kHz by using titanium probe with a tip diameter of 25 mm.
Batch experiments were performed at 60 % of amplitude and in pulse off application. The
ultrasonic density was 0.084 W/cm3 and the intensity was 16.8 W/cm2. For each sonication
experiment, 1000 mL of LABSA solution was filled in a beaker and the ultrasonic probe was
immersed in the solution just 3 cm above from reactor bottom. The temperature was kept
constant (at 25 ± 2 ° C) with cooling water during the experiment. The experimental device is
shown in Figure 1.
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Figure 1. Experimental device of ultrasonic irradiation
C. ANALYSIS
Ultrasonic degradation of LABSA in aqueous solution was monitored with detergent and
TOC analyses. Concentration of detergent was measured by using the MBAS analysis,
according to the standard methods for the examination of water and wastewater [16]. The
intensity of blue colored complex was measured colorimetrically at 652 nm with a
spectrophotometer (HACH-LANGE Dr 5000). A digital pH-meter (HACH, HQd) was used
for the measurement of pH values. The concentration of TOC was measured using a TOC
analyzer (Shimadzu, TOC-L). Samples were filtered through a cellulose acetate filter with
0.45 µm pore diameter before the TOC analysis. GC/MS was used to analyze the organic
compounds in the wastewater after the ultrasonication treatment. Analyses of the compounds
were conducted using an Agilent 6890N GC equipped with 5975C inert MSD gas
chromatograph-mass spectrometer. The system consisted of a 6890N Gas Chromatograph
(GC) and a 5975C Mass Selective Detector (MSD). A measured volume of wastewater
sample (100 mL) was extracted with hexane using liquid-liquid extractions in a separatory
funnel (EPA 3510C). The organic phase was evaporated to about 1 mL under a gentle
nitrogen stream and transferred to a sampler vial. The sample was injected into the GC-MS.
The mass spectrometer (MS) was operated in full-scan mode from m/z 50 to 650 to identify
compounds.
D. DETERMINATION OF ULTRASONIC POWER
To quantify the actual energy available, the energy efficiency analysis has been done (Table
1.). The rise in the temperature of the system was monitored for 5 min without cooling. The
ultrasonic power was calculated according to Equation 1; where P is the power, Cp is the heat
capacity of water (4.1813 Jg-1ºC-1), m is the mass of water (g), and (dT/dt) is the temperature
rise at certain time interval (ºC sec-1).
P=C_p×m×(dT/dt)
Eq. (1)
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Table 1. Energy efficiency (%)
Applied
Power (as %
of 400 W)
Power in
solution (W)

20%

40%

60%

80%

56

82

84

47

The maximum energy transfer efficiency of ultrasonic horn was obtained at percentage
amplitude equal to 60%, and hence all experiments were carried out at fixed 60% amplitude.
III. RESULTS AND DISCUSSION
A. DETERGENT REMOVAL
For different initial concentrations of LABSA, the changes versus time were determined
during the ultrasonic degradation. The results are shown in Figure 2-4 for 10 mg/L, 14 mg/L
and 20 mg/L of initial LABSA concentrations, respectively.

Figure 2. Removal efficiency versus time for C0=10 mg/L of LABSA concentration.
As seen from Fig. 2, higher removal efficiencies were obtained at pH 4 for the first 45 min.
Removal efficiencies at pH 6 and pH 8 didn’t change significantly and remained around 75%.
In addition it has found that periods exceeding 150 min have no effect on removal efficiency.
It was observed that the initial pH value decreases as a reaction proceeds.
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Figure 3. Removal efficiency versus time for C0=14 mg/L of LABSA concentration.
According to the Fig. 3, 47% and 50% of detergent removal efficiencies were achieved for
175 min at pH 4 and pH 6, respectively. It was observed that the efficiency decreased at pH 8.
Because the similar removal efficiencies were achieved for 150 min, there was not any need
for longer applications. Due to the proximity of original solution’s pH to 5.5, it can be
convenient to apply the procedure without further pH adjustment. Weavers et al. reported that
the effect of pH was minimal on degradation [17]. According to the previous studies about the
degradation of synthetic surfactants by sonochemical process, the pH value did not take place
among the important operational parameters due to the surfactant accumulation on a surface
independent from protonation state [17-18].

Figure 4. Removal efficiency versus time for C0=20 mg/L of LABSA concentration.
As seen in the Fig. 4; when 20 mg/L initial LABSA concentration was applied, 74%, 92%,
and 95% of detergent removal efficiencies were observed for 175 min at pH 4, pH 6, and pH
8, respectively. Removal efficiencies increased due to increasing of the initial concentration.
B. TOC, TC AND IC REMOVAL
The changes in the TOC, TC and IC concentrations with time, for 10 mg/L and 20 mg/L of
initial LABSA concentrations are shown in Fig. 5 and Fig. 6, respectively.
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Figure 5. The changes in the TOC, TC and IC concentrations with time for 10 mg/L initial
concentrations of LABSA, (a) pH 4, (b) pH 6, (c) pH 8.
At pH 4, for 10 mg/L of initial LABSA concentration, any change in TOC and TC
concentrations were not observed. On the contrary, an increase was observed after 150
minutes. This increase in the TOC concentration may be due to the release of some organic
intermediates to the bulk solution. The concentration of IC was decreased 54%. At the end of
175 minutes, 35% TOC, 37% TC and 68% IC removals took place at pH 6. After 175
minutes, 5% TOC removal was observed while IC concentration was approximately three
times greater than its initial value at pH 8. Additionally, in despite of the high variance of the
TC concentrations, there was not any significant change.

Figure 6. The changes in the TOC, TC and IC concentrations with time for 20 mg/L initial
concentrations of LABSA, (a) pH 4, (b) pH 6, (c) pH 8.
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Over time, oscillations in the concentrations of all three parameters were observed for 20
mg/L of initial LABSA concentration, at pH 4. In 175. minutes, 17% decrease in
concentrations of TOC and TC was observed, while IC concentration was increased 35%.
At pH 6, despite the increase of the IC concentration for 1.73 times at the end of 60 minutes,
95% of decrease was observed in the 175th min. 5% and 8% of drop in TOC and TC
concentrations was observed, respectively.
While a decline in the TOC and TC concentrations was observed as 13% and 8%,
respectively; the IC concentration was approximately three times greater than its initial value
at pH 8.
C. ANALYSIS OF BY-PRODUCTS FORMED DURİNG ULTRASONICATION
The experiments were carried out in samples with 20 mg/L of concentration to identify
different by-products formed during LABSA degradation by ultrasonication. GC/MS was
used to analyze the organic compounds present in the effluent. The LABSA oxidation byproducts formed during ultrasonication was presented in Table 2 (for pH 7.8 and 70 min of
reaction time).
Table 2. The observed by-products
By-product

Chemical
formula
2,3 Dimethyl-pentane
C7H16
2,5 Dimethyl-tetrahydro- C6H12O
furan
1,3-Diethyl-cyclo-pentane C9H18
2-methyl-nonane
C10H22
2-propenylideneC7H8
cyclobutene

Retention
(min)
5.456
5.153

time,

7.973
9.249
5.925

A proposed possible pathway of LABSA degradation during ultrasonication is presented in
Figure 7.

Figure 7. LABSA degradation pathway induced by reaction with hydroxyl radical produced
during ultrasonication.
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According to Figure 7, oxidative species react the hydrocarbon portion of LABSA to form a
hydroxylated compound which is followed by formation of aldehyde or carboxylic acid
derivatives. After LABSA oxidation, pH was reduced due to the production of organic acids.
D. KINETICS OF LABSA DEGRADATION
The degradation of LABSA was observed as a function of time. LABSA degradation
followed a pseudo-first order kinetic model, which is described by Equation 2.
𝐶𝑡 = 𝐶0 𝑒 −𝑘𝑡
Eq. (2)
Where 𝐶0 is the initial concentration; 𝐶𝑡 the concentration at sonication time (t) and the k rate
constant. The corresponding rates were shown in Table 3.
Table 3. Pseudo-first order degradation rate constants of LABSA for different initial
concentrations
Initial
LABSA pH
concentration
(mg/L)
10
4
6
8
14
4
6
8
20
4
6
8

k (min-1)

R2

0.0070
0.0039
0.0012
0.0054
0.0043
0.0031
0.0053
0.0048
0.0037

0.9183
0.9925
0.9528
0.9793
0.9846
0.9184
0.9947
0.9628
0.9393

The kinetics of LABSA degradation was related to the reaction of •OH radicals with the
intermediates formed during the degradation. The maximum k value was 0.007 min -1 at pH 4.
In addition, as the initial concentration was increased, the degradation rate constant did not
increase. The effect of initial concentration on rates of sonodegradation has been reported
previously. These studies indicated that for increasing concentration of a pollutant, the
apparent pseudo first order rate constant decreases in sonochemical reactors [18]. By reason
of the fact that the surfactants favorably piled up on the surfaces of cavitation bubbles at low
pollutant concentrations, the surface tension of the solution tends to decrease and this leads to
higher rate constants.
IV. CONCLUSION
The degradation of LABSA was investigated by ultrasonic treatment. Acoustic cavitation was
applied using an ultrasonic probe at a frequency of 20 kHz. Under the experimental conditions
of 20 mg/L initial LABSA concentration and 175 min of reaction time, 95% and 92%
detergent removals were obtained for pH 8 and 6, respectively. The maximum TOC removal
was 35% at pH 6 for 10 mg/l initial LABSA concentration. The low TOC removal efficiency
is related to incomplete degradation of LABSA with this process. The results showed the
reaction mechanism of LABSA decomposition by •OH, and the formation of some organic
intermediates, which were more hydrophilic and less reactive with •OH than the parent
compound.
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