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 The application works on tablets, phones and PCs.
 The participant must be connected to the session 5 minutes before the presentation time.
 All congress participants can connect live and listen to all sessions.
 Moderator is responsible for the presentation and scientific discussion (question-answer) section of the session.

i
i
i
i

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

***********************
Önemli, Dikkatle Okuyunuz Lütfen
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 Online sunum yapabilmek için https://zoom.us/join sitesi üzerinden giriü yaparak “Meeting ID or Personal Link
Name” yerine ID numaras×n× girerek oturuma kat×labilirsiniz.
 Zoom uygulamas× ücretsizdir ve hesap oluüturmaya gerek yoktur.
 Zoom uygulamas× kaydolmadan kullan×labilir.
 Uygulama tablet, telefon ve PC’lerde çal×ü×yor.
 Her oturumdaki sunucular, sunum saatinden 5 dk öncesinde oturuma baùlanm×ü olmalar× gerekmektedir.
 Tüm kongre kat×l×mc×lar× canl× baùlanarak tüm oturumlar× dinleyebilir.
 Moderatör – oturumdaki sunum ve bilimsel tart×üma (soru-cevap) k×sm×ndan sorumludur.
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i Bilgisayar×n×zda mikrofon olduùuna ve çal×üt×ù×na emin olun.
i Zoom'da ekran paylaüma özelliùine kullanabilmelisiniz.
i Kabul edilen bildiri sahiplerinin mail adreslerine Zoom uygulamas×nda oluüturduùumuz oturuma ait ID
numaras× gönderilecektir.
i Kat×l×m belgeleri kongre sonunda taraf×n×za pdf olarak gönderilecektir
i Kongre program×nda yer ve saat deùiüikliùi gibi talepler dikkate al×nmayacakt×r

Before you login to Zoom please indicate your name surname and hall number,
exp. H-1, Sibel MUTLU

-Opening Ceremony18.02.2022
Ankara Local Time: 0900-1000
Antalya, Türkiye / Porto Bello Otel

Head Of Organizing Committee
Baku Euroasian University
-Vice Rektor
Prof. Dr. Gülzar IBRAHIMOVA
IKSAD PRESIDENT
Dr. Mustafa Latif EMEK

Participants Countries: 40
Algeria, Ethiopia, Poland, Lithuania, Italy, Pakistan, Azerbaijan, Macedonia,
Romania, India, Türkiye, Albania, Saudi Arabia, USA, Iraq, Nigeria, Georgia,
Serbia, Ukraine, China, Malaysia, Greece, Bulgaria, Serbia, France, Iran,
Hungary, Indonesia, Russia, Morocco, UK, Kazakhstan, TRNC, South Africa,
Kyrgyzstan, Germany, Palestine, Afghanistan, Brazil, Australia

Ankara Time
1400 : 1530

Porto Bello Hotel
18.02.2022

HEAD OF SESSION: Prof. Dr. Gülzar IBRAHIMOVA
AUTHORS

AFFILIATION

TOPIC TITLE

Prof. Dr. Adnan GERÇEK
Prof. Dr. Güneş ÇETİN
GERGER
Prof. Dr. Serkan BENK
Res. Assist. Müge Seda ATEŞ

Bursa Uludag
University
(Türkiye)
Celal Bayar University
(Türkiye)
Inonu University
(Türkiye)
Inonu University
(Türkiye)

ANALYSIS OF THE FACTORS DETERMINING
TAX LITERACY OF TAXPAYERS IN TURKEY

Bursa Uludag
University
(Türkiye)

MEASUREMENT OF TAX LITERACY SCORE IN
TURKEY AND ITS RELATIONSHIP WITH
DEMOGRAPHIC VARIABLES

Nisantasi University
(Türkiye)
Erzurum Provincial
Directorate of
National Education
(Türkiye)
Dnipropetrovsk State
University of Internal
Affairs
(Ukraine)

TRACES OF INTER-ARTS IN JAN FABRE
‘’BEECATTER’’

Assist. Prof. Dr. Feride BAKAR
TÜREGÜN
Prof. Dr. Adnan GERÇEK
Prof. Dr. Emine Rüyam
KÜÇÜKSÜLEYMANOĞLU
Res. Assist. Dr. Halil SERBES
Assist. Prof. Dr. Kübra ŞAHİN
ÇEKEN
Dr. Yasemin KURTLU

Dariia LAZAREVA
Assist. Prof. Dr. Merve TUNA
KAYILI
Feride Çiğdem KARA

Karabuk University
(Türkiye)

TEACHING STORY ARTS THROUGH LYRICS IN
EIGHTTH GRADE TURKISH LESSON
PROFESSIONAL TRAINING OF POLICE
OFFICERS FOR OBTAINING A PHD IN THE
FIELD OF LAW AT THE DNIPROPETROVSK
STATE UNIVERSITY OF INTERNAL AFFAIRS
ZERO ENERGY BUILDINGS AND TURKEY

Ankara Time
1630 : 1800

Porto Bello Hotel
18.02.2022

HEAD OF SESSION: Dr. Mustafa Latif EMEK
AUTHORS

AFFILIATION

TOPIC TITLE

Assist. Prof. Thair Al-Taiee

Mosul University
(IRAQ)

CLIMATE WARMING IMPACT ON THE FLOOD
DISCHARGES TIME IN SOMETIGRIS RIVER
TRIBUTARIES IN IRAQ

Assoc. Prof. Dr. Huseyin AVCI
Dr. Reza DIDARIAN
Dr. Aliakbar EBRAHIMI
Assist. Prof. Dr. Hamed
GHORBANPOOR
Assist. Prof. Dr. Hossein
HASHEMPOUR
Assist. Prof. Dr. Fatma DOGAN
GUZEL

Eskişehir Osmangazi
University
(Türkiye)
Ankara Yildirim
Beyazit University
(Türkiye)
Eskişehir Osmangazi
University
(Türkiye)
Eskişehir Osmangazi
University
(Türkiye)
Azarbaijan Shahid
Madani University
(Iran)
Ankara Yildirim
Beyazit University
(Türkiye)

INVESTIGATION OF VIGNO 1-5 CYCLOTIDES
SEPARATION FROM VIOLA IGNOBILIS
THROUGH MICROFLUIDIC CHIP

University of Duhok
(Iraq)

SEROPREVALENCE OF NEWCASTLE DISEASE
VIRUS IN BACKYARD CHICKENS IN DUHOK
PROVINCE, KURDISTAN REGION OF IRAQ

Assist. Prof. Dr. Farhad Buzo
Mikaeel
Jivan Qasim Ahmed
Berivan Khalid Salih
Dr. Sherzad Ibrahim Mustafa
Gahin Abdulrahman Tayib
Şefika VEREMCİ
Assist. Prof. Dr. Sevil PAMUK
CEBECİ
Assist. Prof. Dr. Sevil PAMUK
CEBECİ
Şefika VEREMCİ
Assist. Prof. Dr. Sevil PAMUK
CEBECİ
Hilal DURMAZ
Hilal DURMAZ
Assist. Prof. Dr. Sevil PAMUK
CEBECİ

Eskisehir Osmangazi
University (Türkiye)
Eskisehir Osmangazi
University (Türkiye)

DIAGNOSIS OF THE CORONARY
ANGIOGRAPHY PATIENT IN ACCORDANCE
WITH THE LIFE MODEL
THE ROLE OF THE NURSE IN THE
MANAGEMENT OF ANXIETY OF THE
CORONARY ANGIOGRAPHY PATIENT

Eskisehir Osmangazi
University (Türkiye)

EXAMPLE OF HOLISTIC APPROACHES IN
NURSING: MASSAGE THERAPY

Eskisehir Osmangazi
University (Türkiye)

INVESTIGATION OF THE CAUSES OF SLEEP
PROBLEMS IN PALLIATIVE CARE PATIENTS

18.02.2022 | HALL-1 | SESSION-1
Ankara Local Time: 0930-1200
HEAD OF SESSION: Dr. Binyam ZIGTA
AUTHORS

AFFILIATION

Assoc. Prof. Dr. Faik GÖKALP

KÕrÕkkale University
(Türkiye)

Dr. Binyam ZIGTA

Wachemo University
(Ethiopia)

Noureddine BOUTERAA

University of Oran1
(Algeria)

ørada DAVRISHOVA

Azerbaijan Technical
University (Azerbaijan)

Assoc. Prof. Dr. Elshad HAMIDOV

Azerbaijan State Pedagogy
University (Azerbaijan)
Vijayanagara Sri
Krishnadevaraya University
(India)
Central University of
Karnataka (India)
Vijayanagara Sri
Krishnadevaraya University
(India)
Central University of
Karnataka (India)
Vijayanagara Sri
Krishnadevaraya University
(India)
Central University of
Karnataka (India)
Prince Mohammad Bin Fahd
University
(Kingdom of Saudi Arabia)
Prince Mohammad Bin Fahd
University
(Kingdom of Saudi Arabia)
King Abdulaziz University
(Kingdom of Saudi Arabia)

Dr. G.P. Ashwinkumar
Dr. N. Sandeep

Dr. G.P. Ashwinkumar
Dr. N. Sandeep

Dr. G.P. Ashwinkumar
Dr. N. Sandeep
Assist. Prof. Dr. Raja Mohammad Latif
Assist. Prof. Dr. Raja Mohammad Latif
Prof. Dr. Dalal Adnan Amer Maturi

TOPIC TITLE
A STUDY ON THE INTERACTION OF VINBLASTINE AND
VINCRISTINE RECEPTOR IN PROPELLER FLOWER
(CATHARANTHUS ROSEUS) WITH
ONCOGENE PROTEIN
NUMERICAL STUDY OF PHYSIOLOGICAL BLOOD FLOW
WITH STRETCHING CAPILLARY ON MHD
MICROPOLAR FLUID
A NOTE ON EXISTENCE OF SOLUTIONS FOR
NONLINEAR FRACTIONAL BOUNDARY VALUE
PROBLEM
DEVELOPMENT OF A MATHEMATICAL MODEL OF A
DIFFERENTIAL PIEZOELECTRIC CONVERTER AND ITS
COMPUTER SIMULATION
BOUNDARY VALUE PROBLEM FOR SECOND ORDER
OPERATOR-DIFFERENTIAL EQUATIONS
IMPACT OF NANOPARTICLE SHAPE ON
MAGNETOHYDRODYNAMIC STAGNATION- POINT
FLOW OF CARREAU NANOLIQUID: A COMPARATIVE
STUDY
SIMULTANEOUS SOLUTIONS FOR CONVECTIVE HEAT
TRANSFER IN DUSTY-NANO AND DUSTY-HYBRID
NANOLIQUIDS
IMPACT OF NONLINEAR RADIATION ON
MAGNETOHYDRODYNAMIC FLOW OF HYBRID
NANOFLUID WITH HEAT SOURCE EFFECT

gˆ **s-Compactness in Topological Spaces

--Mappings in Topological Spaces
ADOMIAN DECOMPOSITION METHOD FOR SOLVING
VOLTERRA INTEGRAL EQUATIONS USING MATLAB

18.02.2022 | HALL-2 | SESSION-1
Ankara Local Time: 0930-1200
HEAD OF SESSION: Assoc. Prof. Dr. Aysun CAVUSOGLU
AUTHORS

AFFILIATION

TOPIC TITLE

Dr. Fadime KARABULUT

Firat University
(Türkiye)

Assoc. Prof. Dr. Aysun CAVUSOGLU

Kocaeli University
(Türkiye)

REMOVING FROM CONTAMINANTS WITH HAIRY
ROOT CULTURES IN PHYTOREMEDIATION
THE ANALYSIS OF GERMINATION OF TWO TYPES OF
MOMORDICA CHARANTIA L. SEEDS IN DIFFERENT
MEDIA AFTER DIFFERENT STORAGE DURATIONS

Ristina SÕti Sundari, M.Agr.
Ai Kusmiati Asyiah, S.H., M.H.
Rilla Tresnadola Tarigan, S.T.

Perjuangan University
(Indonesia)
Perjuangan University
(Indonesia)
Pasundan University
(Indonesia)

WASTE UTILIZATION OF PSEUDO-STEM BANANA AS
NUTRITIOUS FOOD FOR HUMAN BEING (Support SDGs
1, 2, 13). DO NOT THROW AWAY

Chouaib Doukkali University
(Morocco)

THE STUDY OF THE ELIMINATION BY ADSORPTION, IN
THE PRESENCE OF THE MIXED OXIDE DERIVED FROM
AN ANIONIC CLAY, OF TOXIC ORGANIC POLLUTANTS
IN INDUSTRIAL WASTES SUCH AS FOOD DYES

University of Life Sciences in
Lublin (Poland)

EFFECT OF BIOSTIMULANTS ON THE HEALT STATUS
OF SCORZONERA (SCORZONERA HISPANICA L.)

Federal University of
Technology (Nigeria)

ANTIBACTERIAL AND ANTIFUNGAL EFFECTS OF
EXTRACT OF THE LEAVES OF KING OF BITTERS
(ANDROGRAPHIS PANICULATA)

Dr. Mujahid Ali
Mr. Muhammad Zeeshan Siddiqui
Prof. Dr. Chaudhary Muhammad
Ayyub
Ms. Emily Silverman
Mr. Saqib Ayyub
Engr. Muhammad Manzoor

Water Management Research
Farm
(Pakistan)
University of Agriculture
(Pakistan)
University of Agriculture
(Pakistan)
North Carolina State
University
(USA)
University of Agriculture
(Pakistan)
Water Management Research
Farm
(Pakistan)

EXPLORING GENETIC DIVERSITY OF TINDA GOURD
(Citrullus Vulgaris) AGAINST SALINITY STRESS

Dr. Hajara Momoh
Dr. Abdul Ademola Olaleye
Isyaku Nuhu Shehu

Federal University Dutse
(Nigeria)

PROXIMATE AND ANTINUTRITIONAL FACTORS OF
FENUGREEK SEED FLOUR AS WELL AS
PHYSICOCHEMICAL CHARACTERIZATION OF ITS SEED
OIL

Academ. Res.Fell. Dr. Ivan PAVLOVIC
Prof.Dr. Jovan BOJKOVSKI
Senior Res.Associ.Violeta CAROPETROVIC

Scientific Veterinary Institute
of Serbia
(Serbia)
University of Belgrade
(Serbia)
Institute for Animal Husbandry
(Serbia)

SEASON DISTRIBUTION OF TICKS OF SHEEP KEPT
UNDER SEMI-INTENSIVE CONDITIONES IN
NORTHEAST SERBIA

Dr. Hajara Momoh
Okeke Ndidiamaka
Dr. Sadiq Ismail Shina
Dr. Abdul Ademola Olaleye

Federal University Dutse
(Nigeria)

ANTMICROBIAL EFFICACY OF CASSIA SINGUEANA
STEM BARK EXTRACT

Hasna OUASSIF
Dr. Fatime Zahra BOURAGBA
Ilyas CHOUYBI
Prof Dr. El mostapha MOUJAHID
Prof Dr. Mohcine DIOURI
Assoc. Prof. Dr. Hab. ElĪbieta
PATKOWSKA
Dr. Bello, I. M.
Dr. Adebola, M. O.
Dr. Abubakar U.
Amaka, E. R.
Dr. Dauda IBRAHIM

18.02.2022 | HALL-3| SESSION-1
Ankara Local Time: 0930-1200
HEAD OF SESSION: Assoc. Prof. Dr. Derman VATANSEVER BAYRAMOL
AUTHORS
Kürúat KANBUR
Assoc. Prof. Dr. IúÕl BøRLøK
Fatih SARGIN
Assoc. Prof. Dr. Funda AK AZEM
Prof. Dr. Ahmet TÜRK
Dr. Mohamed MøLOUDø
Dr. Houcine MøLOUDø
Prof. Dr. Abdelber BENDAOUD
Prof. Dr. Abdelkader RAMø
Dr. Nassireddine BENHADDA
Dr. E. R. Latifee
Dr. Belkacem Achour
Omair Elshafei El. MOHIELDIN
Prof. Dr. Adem DOöANGÜN
Dr. Fikret MEHDI
Assoc. Prof. Dr. Derman
VATANSEVER BAYRAMOL
Assoc. Prof. Dr. Derman
VATANSEVER BAYRAMOL
Alaa Iskandar
Dr. Béla Kovács
Emre KURT
Asst. Prof. Ahmet Yi÷it ARABUL
Prof. Dr. Semra BENZER
Assoc. Prof. Dr. Recep BENZER
Assist. Prof. Dr. Esen ÇAKMAK

AFFILIATION

TOPIC TITLE

Dokuz Eylul University
(Türkiye)
Manisa Celal Bayar University
(Türkiye)

INVESTIGATION THE EFFECT OF pH VALUE IN GO
PRODUCTION

Relizane University (Algeria)
Sidi Bel Abbes University
(Algeria)

EMC IN STATIC ELECTRIC ENERGY CONVERSION
SYSTEMS

University of Ha’il
(Saudi Arabia)

STATE OF THE ART REVIEW OF PRECAST, PRESTRESSED CONCRETE PANEL BRIDGE DECK SYSTEM
PARAMETRIC STUDY ON STRUCTURAL BEHAVIOR OF
REINFORCED CONCRETE BUILDINGS WITH AND
WITHOUT INCLINED COLUMNS
PIEZOELECTRIC MATERIALS, CURRENT
DEVELOPMENTS AND APPLICATIONS
TRIBOELECTRIC MATERIALS, CURRENT
DEVELOPMENTS AND APPLICATIONS
A REVIEW OF DEEP REINFORCEMENT LEARNING IN
NAVIGATION OF MOBILE ROBOT

Bursa Uluda÷ University
(Türkiye)
Alanya Alaaddin Keykubat
University (Türkiye)
Alanya Alaaddin Keykubat
University (Türkiye)
University of Miskolc
(Hungary)
Turkish Airlines Technic Inc.
(Türkiye)
Yildiz Technical University
(Türkiye)
Gazi University
(Türkiye)
Baúkent University
(Türkiye)
Kahramanmaraú Sütçü ømam
University
(Türkiye)

CONVERSION OF THE PROPULSION SYSTEM USED IN
UNMANNED AIRCRAFT VEHICLES TO ELECTRICITY
MACHINE LEARNING ALGORITHM IN
CLASSIFICATION OF AQUATIC ORGANISMS
RELATIONSHIP BETWEEN CCNB2 GENE EXPRESSION
AND SOME PROGNOSTIC FACTORS IN BREAST
CANCER: A BIOINFORMATICS APPLICATION

18.02.2022 | HALL-4 | SESSION-1
Ankara Local Time: 0930-1200
HEAD OF SESSION: Assist. Prof. Dr. øsmail GÜNDOöDU
AUTHORS

AFFILIATION

TOPIC TITLE

Assist. Prof. Dr. øsmail GÜNDOöDU

Sakarya University
(Türkiye)

THE PROBLEM OF PROMOTION WITH “TAFRA” IN THE
OTTOMAN PROVINCE IN THE XVIIIth CENTURY

Res. Assist. ødil Nur GÜRBÜZ
GÖKBERK
Res. Assist. ødil Nur GÜRBÜZ
GÖKBERK

Cukurova University
(Türkiye)

POST-DATED CHEQUE

Cukurova University
(Türkiye)
Cukurova University
(Türkiye)
Cukurova University
(Türkiye)
Malatya Turgut Ozal
University
(Türkiye)

UNNECESSARY HURTFUL STATEMENTS AS UNFAIR
COMPETITION IN THE LIGHT OF JURISDICTIONS

Res. Assist. Miray ÖZER DENøZ
Res. Assist. Miray ÖZER DENøZ
Assist. Prof. Dr. Mehmet BAùCILLAR

FEATURES OF SMART CONTRACTS
PLEDGE OF TOKEN SHARES
A GLOBAL FACT OF A GLOBAL WORLD: POVERTY

18.02.2022 | HALL-5 | SESSION-1
Ankara Local Time: 0930-1200
HEAD OF SESSION: Prof. Dr. Hasan Basri MEMDUHOöLU
AUTHORS
Prof. Dr. Hasan Basri
MEMDUHOöLU
Burcu YETøù
Prof. Dr. Hasan Basri
MEMDUHOöLU
Burhan DURGUN
Assist. Prof. Dr. Ayúenur KULOöLU
Prof. Dr. Burhan AKPINAR

AFFILIATION

TOPIC TITLE

Siirt University (Türkiye)

OPINIONS OF SCHOOL ADMINISTRATORS AND
TEACHERS ON SELECTION AND ASSIGNMENT
CRITERIA OF ADMINISTRATORS

Siirt University (Türkiye)

OPINIONS OF EXECUTIVE AND EXECUTIVE TEACHERS
ON SCHOOL MANAGEMENT

Dr. Sevinj Xazay Jalilova
Gulshan Ali Musayeva

FÕrat University
(Türkiye)
Azerbaijan State Pedagogical
University
(Azerbaijan)
Azerbaijan State Pedagogical
University
(Azerbaijan)
Azerbaijan State Pedagogical
University
(Azerbaijan)

Assoc. Prof. Dr. Ersoy
TOPUZKANAMIù
Assist. Prof. Dr. øsmail Yavuz
ÖZTÜRK

Balikesir University
(Türkiye)
Mersin University
(Türkiye)

Assoc. Prof. Dr. Erkan EFøLTø
Ayúe BUZ

Kyrgyz-Turkish Manas
University
(Kyrgyzstan)
Cyprus International
University
(TRNC)

Assoc. Prof. Dr. A÷ayeva LÜ.
Assoc. Prof. Dr. A÷ayeva LÜ.

Lect. Dr. Güngör ÇABUK

EVALUATION OF THE OCCUPATIONAL TENDENCIES
OF GENERATION Z IN TERMS OF VARIOUS VARIABLES
STUDY OF THE AGE DYNAMICS OF THE SUBJECTIVE
SENSE OF TIME FOR SCHOOL-AGE CHILDREN
SIMPLE SENSORIMOTOR REACTION TIME AND
EFFECTS OF PSYCHO-PHYSIOLOGICAL FACTORS ON IT
CREATING PROBLEM SITUATIONS IN THE PROCESS OF
STUDYING PHYSICS IN SECONDARY SCHOOLS
A MODERN METHOD IN ELIFBA TEACHING: ‘FIKRA
USULÜYLE ELøFBA’
INVESTIGATION OF THE PROBLEMS FACED BY
TEACHERS TEACHING IN MULTICULTURAL SCHOOLS
SYRIAN AGRICULTURAL LABORERS LIVING IN
ANTALYA

18.02.2022 | HALL-1 | SESSION-2
Ankara Local Time: 1230-1500
HEAD OF SESSION: Assist. Prof. Dr. Hatice BAYRAKÇEKEN
AUTHORS

AFFILIATION

TOPIC TITLE

Dr. Mujahid Ali
Mr. Muhammad Zeeshan Siddiqui
Prof. Dr. Chaudhary Muhammad
Ayyub
Mr. Saqib Ayyub
Engr. Muhammad Manzoor

Water Management Research
Farm
(Pakistan)
University of Agriculture
(Pakistan)

EXPLORING GENETIC DIVERSITY OF TINDA GOURD
(CITRULLUS VULGARIS) AGAINST SALINITY STRESS

Dr. Biljana ILKOVKSA

Clinical Hospital Dr. Trifun
Panovski
(Macedonia)

ADVANCED MATERNAL AGE AND CHROMOSOMAL
ABNORMALITY’S IN PHO CLINICAL HOSPITAL BITOLA
FOR THE PERIOD 2017-2021 YEAR

M’hamed Bougara University
(Algeria)

VALORIZATION OF LOCAL FRUIT PROCESSING BYPRODUCT

M’hamed Bougara University
(Algeria)

FORMULATION AND CHARACTERIZATION OF SKIN
CREAM CONTAINING HERBAL EXTRACTS

Mostaganem University
(Algeria)

PENTACHLOROPHENOL DEGRADATION BY
HETEROGENEOUS PHOTOCATALYSIS WITH
ALGERIAN DOLOMITE TREATED THERMALLY AND
CHEMICALLY BY UV IRRIDIATION

Dr. Fouzia BENOUDJIT
Lyna MAAMERI
Kahina OUARED
Dr. Fouzia BENOUDJIT
Lyna MAAMERI
Kahina OUARED
Latifa Choulia HALLOUI
Mounir KHELIFA
Dr. Ilhem BELARBI
Kheira MAROUF-KHELIFA
Amine KHELIFA
Dr. Mahmood Ahmed
Dr. Nina KANEVA
Dr. A. BOJINOVA
Assoc. Prof. Dr. K. PAPAZOVA
Dr. Nina KANEVA
Dr. Ralitsa VELINOVA
Prof. Dr. Anton NAYDENOV
Prof. Dr. Silviya TODOROVA
Dr. Genoveva ATANASOVA
Dr. A. BOJINOVA
Assoc. Prof. Dr. K. PAPAZOVA
Ceyhun DURMAZ
Assist. Prof. Dr. Hatice
BAYRAKÇEKEN
Prof. Dr. A.Vildan BEùE
Kingsley Igenepo John
Aderemi Timothy Adeleye
Chuks K. Odoh
Oludare O. Osiboye

University of Education
Division of Science &
Technology
(Pakistan)
University of Sofia
(Bulgaria)

DISCOVERY OF CURCUMIN HETEROCYCLICS
CONTAINING SULFONAMIDES FOR CARBONIC
ANHYDRASE INHIBITION AND MOLECULAR DOCKING
STUDIES
ZnO FILMS WITH DIFFERENT MORPHOLOGIES
PREPARED BY SOL-GEL METHOD ON ALUMINUM
FOLIO FOR PHOTOCATALYTIC DEGRADATION

University of Sofia
(Bulgaria)

CATALYTIC ACTIVITY OF ZnO- CeO2 IN COMBUSTION
OF METHANE, PROPANE AND BUTANE

Ataturk University
(Türkiye)

THERMAL DECOMPOSITION KINETIC STUDY OF TEA
SEED AND HUSK MIXTURE

Veritas University
(Nigeria)
Chinese Academy of Sciences
(CAS)
(China)
Solarin College of Education
(Nigeria)

STUDIES ON THE ADSORPTION PERFORMANCE OF
SELECTED ZEOLITES FOR ENVIRONMENTAL
REMEDIATION OF TETRACYCLINE ANTIBIOTICS

18.02.2022 | HALL-2 | SESSION-2
Ankara Local Time: 1230-1500
HEAD OF SESSION: Prof. Dr. Dalal Adnan Amer Maturi
AUTHORS
Dr. Ahmet Tuna
Assist. Prof. Dr. Serap YøöøT GEZGøN
Assist. Prof. Dr. Yasemin
GÜNDOöDU
Prof. Dr. Hamdi ùükür KILIÇ

Solomon Tosin Okeshina
Promise Goodness Adeleye
Aderemi Timothy Adeleye
Kayode Michael Oluwadare
Gideon Oluwaseun Olayioye
Oludare O. Osiboye

Vera GLEDACHEVA
Miglena MILUSHEVA
Assoc. Prof. Dr. Stoyanka NIKOLOVA
Assoc. Prof. Dr. Iliyana STEFANOVA

Miglena MILUSHEVA
Vera GLEDACHEVA
Assoc. Prof. Dr. Stoyanka NIKOLOVA
Assoc. Prof. Dr. Iliyana STEFANOVA

Dr. Mahasin G. Hassan

Prof. Dr. Dalal Adnan Amer Maturi
Hashim Mohammed Alshehri
Dalal Hadre Al–Bogami

Prof. Dr. Dalal Adnan Amer Maturi
Hashim Mohammed Alshehri
Ameera Moatiq Aljuhani
Prof. Dr. Dalal Adnan Amer Maturi
Aatef Hobinay
Fayza Abdullah Alwehebi

AFFILIATION

TOPIC TITLE

Selcuk University
(Türkiye)

AN APPROACH TO A PHOTO-DIODE THROUGH NON –
LINEAR SYSTEM DYNAMICS IN THE J - V
CHARACTERISTICS OF n-ZnO/p-Si HETEROJUNCTION
PRODUCED BY PULSED LASER DEPOSITION
TECHNIQUE

Ladoke Akintola University of
Technology
(Nigeria)
University of Ilorin
(Nigeria)
Dalian Institute of Chemical
Physics
(China)
University of Lagos
(Nigeria)
Nigeria Immigration Services
(Nigeria)
Tai Solarin University Of
Education
(Nigeria)
Medical University of Plovdiv
(Bulgaria)
Medical University of Plovdiv
(Bulgaria)
Plovdiv University "Paisii
Hilendarski"
(Bulgaria)
Medical University of Plovdiv
(Bulgaria)
Medical University of Plovdiv
(Bulgaria)
Medical University of Plovdiv
(Bulgaria)
Plovdiv University "Paisii
Hilendarski" (Bulgaria)
Medical University of Plovdiv
(Bulgaria)
Princess Nourah bint
Abdulrahman University
(Kingdom of Saudi Arabia)
Mathematical Modeling and
Applied Computation (MMAC)
Research Group,
Department of Mathematics
(Saudi Arabia)
King Abdulaziz University
(Saudi Arabia)
Mathematical Modeling and
Applied Computation (MMAC)
Research Group,
Department of Mathematics
(Saudi Arabia)
King Abdulaziz University
(Saudi Arabia)
King Abdulaziz University
(Saudi Arabia)

A REVIEW ON UTILIZATION OF BIOMASS TOWARD
REALIZATION OF RENEWABLE ENERGY & CIRCULAR
ECONOMY

SYNTHESIS OF 3-ISOPROPYL-1-METHYL-3,4DIHYDROISOQUINOLINES AS POTENTIAL SMOOTH
MUSCLE RELAXANTS

DIRECT SYNTHESIS OF 2-, 3- AND 4-(6,7-DIMETHOXY3-METHYL-3,4- DIHYDROISOQUINOLIN-1YL)ANILINES
UTERINE BIOPHYSICAL PROFILE USING
TRANSABDOMINAL SONOGRAPHY CAN PREDICT
UTERINE RECEPTIVITY
ADOMIAN DECOMPOSITION METHOD FOR SOLVING
KLEIN-GORDON EQUATIONS USING MAPLE

ADOMIAN DECOMPOSITION METHOD FOR SOLVING
BOUSSINESQ EQUATIONS USING MAPLE

ADOMIAN DECOMPOSITION METHOD FOR SOLVING
BURGER EQUATIONS USING MAPLE

Promise Goodness Adeleye
Solomon Tosin Okeshina
Aderemi Timothy Adeleye
Oludare O. Osiboye
Kayode Michael Oluwadare
Gideon Oluwaseun Olayioye

(Nigeria)
Ladoke Akintola University of
Technology
(Nigeria)
Dalian Institute of Chemical
Physics
(China)
Tai Solarin University Of
Education
(Nigeria)
University of Lagos
(Nigeria)
Nigeria Immigration Services
(Nigeria)

ENVIRONMENTAL & PUBLIC HEALTH CONSEQUENCES
OF OPEN DEFECATION (OD) IN NIGERIA: ANALYTICAL
EVALUATIONS OF SETBACKS ON SDG-6 & GDP

18.02.2022 | HALL-3 | SESSION-2
Ankara Local Time: 1230-1500
HEAD OF SESSION: P.H. Necefguliyeva
AUTHORS

AFFILIATION

P.H. Necefguliyeva

Deniplant-Aide Sante Medical
Center, Biomedicine
(Romania)
Titu Maiorescu University
(Romania)
Azerbaijan Medical University
(Azerbaijan)

Dr. Nida SUHAIL

Northern Border University
(Kingdom of Saudi Arabia)

Major Giurgiu GHEORGHE
Prof. Dr. Cojocaru MANOLE

Dr. Natasha Ivanova
Dr. Zlatina Nenchovska
Rumyana Mitreva
Assoc. Prof. Dr. Milena Atanasova
Mariya Bakalova
Penka Petelova
Vasil Ivanchev
Prof. Dr. Jana Tchekalarova
Dr. Nargiz Huseynova
Prof. Nigar Agayeva
Prof. Dr. Hicran BagÕrova

TOPIC TITLE
ASSOCIATIONS BETWEEN ALTERED MICROBIOME
AND SYSTEMIC SCLEROSIS: IMPACT OF DENIPLANT
NUTRACEUTICALS
MODERN PREVENTION OF RELAPSES OF
STRANGULATED HERNIAS
EVALUATION AND ASSOCIATION OF GLYCATED
HAEMOGLOBIN (HbA1C) WITH DYSLIPIDEMIA AND
BMI IN TYPE 2 DIABETIC PATIENTS

Bulgarian Academy of Science
(Bulgaria)
Medical University Sofia
(Bulgaria)

EFFECTS OF PIROMELATINE ON DECREASED
EXPRESSION OF BDNF IN THE HIPPOCAMPUS AND
SPATIAL MEMORY DEFICIT IN PRENATALLY STRESSED
RATS

Azerbaijan Medical University
(Azerbaijan)

THE ROLE OF VITAMIN D DEFICIENCY IN BACTERIAL
VAGINOSIS AND VAGINAL PATHOGENESIS

Dr. LAABAS Saadiya

University of Ahmed Ben Yahia
el Wancharissi
(Algeria)

MICROBIOLOGICAL APPROACHES FOR IMPROVING
THE NITROGEN CONTENT IN NODULATED CICER
ARIETINUM

Dr. Aylin AGASIEVA

Center for Sanitary and
Epidemiological Surveillance
(Azerbaijan)

APPLICATION OF SIGMA TENDENCY IN EVALUATION
OF PHYSICAL DEVELOPMENT

King Saud University
(Saudi Arabia)
Nanjing University
(China)

ORGANOPHOSPHOROUS FLAME RETARDANTS
(OPFRS) EXHIBITHEPATOTOXICITY AND
TRANSCRIPTOMIC CHANGES IN HUMAN LIVER CELLS

Bulgarian Academy of Sciences
(Bulgaria)
Medical University of Plovdiv
(Bulgaria)

THE EFFECT OF MELATONIN DEFICIENCY ON AGEASSOCIATED METABOLIC CHANGES

Dr. Quaiser Saquib
Prof. Dr. Abdulaziz A. Al-Khedhairy
Dr. Abdullah M. Al-Salem
Dr. Maqsood A. Siddiqui
Dr. Sabiha M. Ansari
Prof. Dr. Xiaowei Zhang
Prof. Dr. Jana TCHEKALAROVA
Petya IVANOVA
Petar HRISCHEV
Katerina
GEORGIEVA

18.02.2022 | HALL-4 | SESSION-2
Ankara Local Time: 1230-1500
HEAD OF SESSION: Assoc. Prof. Dr. Hakan BOZDOöAN
AUTHORS

AFFILIATION

TOPIC TITLE
THEMATIC REVIEW OF STUDIES CONDUCTED AT THE
6th and 7th GRADE LEVEL IN THE FIELD OF SCIENCE
EDUCATION: 2005- 2020 YEARS
ANTIMUTAGENIC PROPERTIES OF ESSENTIAL OIL OF
SALVIA OFFICINALIS ON
SALMONELLAnTYPHIMURIUM TA98 AND TA100
HIGH EXPRESSION OF LNCRNA TUG1 IS ASSOCIATED
WITH POOR PROGNOSIS IN HEPATOCELLULAR
CARCINOMA
BIOLOGICAL CONTROL STUDIES IN THE EASTERN
MEDITERRANEAN REGION (2017-2021)
A NEW PERSPECTIVE ON UNDERESTIMATED
PREDATOR INSECTS: HARMFUL OR HELPFUL?

Assoc. Prof. Dr. Hülya ASLAN EFE
Sema ATHAN

Dicle University
(Türkiye)

Assoc. Prof. Dr. Pinar GOC RASGELE
Assoc. Prof. Dr. Gorkem DULGER

Duzce University
(Türkiye)

Dr. Yunus SAHIN
Dr. Zekiye ALTAN

Gaziantep University
(Türkiye)

Assoc. Prof. Dr. Hakan BOZDOöAN

Kirsehir Ahi Evran University
(Türkiye)

Assoc. Prof. Dr. Hakan BOZDOöAN

Kirsehir Ahi Evran University
(Türkiye)

Assist. Prof. Dr. Neslihan ÇEVIK
Prof. Dr. Gülper NACARKAHYA
Assist. Prof. Dr. Prof Serkan GÜRGÜL
Dr. Tu÷ba SERDAL
Prof. Dr. Can DEMIREL

Gaziantep University
(Türkiye)

ANALYSIS OF GLP-1 GENE EXPRESSION IN LIVER
TISSUE IN EXPERIMENTAL OBESITY MODEL WITH
CYTAGLIPTIN THERAPY

Sevgi KOLAYLI
Elsever ASADOV

Karadeniz Technique
University
(Türkiye)
Nakhcivan State University
(Azerbaijan)

COMPARISON OF NON-WOOD PRODUCTS OF
CHESTNUT (Castania sativa L.) ACCORDING TO
POLYPHENOL VALUES

Assist. Prof. Dr. Sevtap HAN

Gazi University
(Türkiye)

Elnura ARTYKBAEVA
Bedriye UÇPINAR DURMAZ
Prof. Dr. Ayúe AYTAÇ

Kocaeli University
(Türkiye)

Prof. Dr. Semra BENZER

Gazi University
(Türkiye)

EFFECTS OF ENDOPLASMIC RETICULUM STRESS
INHIBITION ON LIVER FUNCTION AND OXIDATIVE
STRESS IN AGED RATS
INFLUENCES OF LIGNIN ON THE MECHANICAL AND
THERMAL PROPERTIES OF POLYAMIDE BASED
COMPOSITES
BIOMETRIC PROPERTIES OF THE SAND SMELT Atherina
boyeri Risso, 1810 IN YAMULA DAM LAKE, KAYSERø

18.02.2022 | HALL-5 | SESSION-2
Ankara Local Time: 1230-1500
HEAD OF SESSION: Assist. Prof. Dr. Hande UYAR OöUZ
AUTHORS

AFFILIATION

TOPIC TITLE

Lect. Ayúegül DAùDEMøR
Assoc. Prof. Dr. Ümit SORMAZ
Assist. Prof. Dr. Ayúe Büúra
MADENCø
Lect. Ayúegül DAùDEMøR
Assist. Prof. Dr. Ayúe Büúra
MADENCø
Assoc. Prof. Dr. Ümit SORMAZ

Van Yüzüncü YÕl University
(Türkiye)
Necmettin Erbakan University
(Türkiye)
Van Yüzüncü YÕl University
(Türkiye)
Necmettin Erbakan University
(Türkiye)

Assist. Prof. Dr. Hande UYAR OöUZ

Bartin University
(Türkiye)

Assist. Prof. Dr. Mesut BOZKURT

Çanakkale Onsekiz Mart
University
(Türkiye)

Assist. Prof. Dr. øsmail DURAK
Gözde Nur KIYAK

Duzce University
(Türkiye)

Assist. Prof. Dr. øsmail DURAK
Esra KÜÇÜKÖZCAN

Duzce University
(Türkiye)

RESTAURANT AND HOTEL BUSINESS MANAGERS’
INFORMATION ABOUT GEOGRAPHICAL MARKED
PRODUCT AND AVAIBALITY OF THESE PRODUCTS IN
THE MENUS: THE EXAMPLE OF VAN PROVINCE
EVALUATION OF THE GASTRONOMY TOURISM
POTENTIAL OF BEYPAZARI
DISTRICT OF ANKARA WITH SWOT ANALYSIS WITHIN
THE SCOPE OF USTAINABLE TOURISM
APPLICABILITY OF SMART TOURISM TECHNOLOGIES
IN DESTINATIONS FROM THE DOMESTIC TOURIST
PERSPECTIVE: TR 81 REGION
THE EFFECT OF DIGITAL MARKETING APPLICATIONS
ON CUSTOMER PREFERENCES IN TOURISM
BUSINESSES
THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION,
JOB PERFORMANCE AND NOMOPHOBIA
INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN
SOCIAL MEDIA USE, FOMO AND IMPULSE BUYING
BEHAVIOR

Assoc. Prof. Dr. Hatice Do÷an SÜDAù
Öncel ALDANMAZ

Cukurova University
(Türkiye)
Tarsus American College
(Türkiye)

IMPACT OF DIGITAL MARKETING ON GEN Z
CONSUMER BEHAVIOR

Assist. Prof. Dr. Aysel ÖZTÜRKÇÜ
AKÇAY
Res. Assist. Gamze SEVøMLø ÖRGÜN

Van Yüzüncü YÕl University
(Türkiye)

EFFECT OF IAS 570 BUSINESS CONTINUITY
STANDARD ON AUDIT REPORTS: AN EXAMPLE OF
BIST-30 COMPANIES

18.02.2022 | HALL-1 | SESSION-3
Ankara Local Time: 1530-1800
HEAD OF SESSION: Prof. Dr. Dyah Sawitri, S.E., M.M.
AUTHORS
Prof. Dr. Dyah Sawitri, S.E., M.M.
Sofia Amarina
Prof. Dr. Santi Budiman, S.E., M.M.
Riezky Amalia, S.E., M.M.

Assist. Prof. Dr. Raghavendra SODE
Assist. Prof. Dr. Kalaa CHENJI
Assist. Prof. Dr. Dinesh BANSWAL

Assoc. Prof. Dr. Deepanjali Mishra
Ms. Abhilasha

AFFILIATION
University of Gajayana
Malang (Indonesia)
University of Gajayana
Malang (Indonesia)
STIE Isti Ekatana Upaweda
(Indonesia)
Polinema (Indonesia)
ICFAI Foundation Of Higher
Education (IFHE) University
(India)
ICFAI Foundation Of Higher
Education (IFHE) University
(India)
MIT World Peace University
(India)
KIIT University
(India)
Maharshi Dayanand
University
(India)

Phd Student Teodora Lukiü

University of Belgrade (Serbia)

Mgr. Gabriella Michalec
Prof. Dr. Habil Andrea Bencsik
Vivien Vágner
Prof. Dr. Habil Andrea Bencsik

University of Pannonia
(Hungary)

Mohamad HAMIEH
Dr. Ali ELMOUSSAOUI
Hassan AYOUB
Hicham ABOUDAYA
Zeinab HAMIE

University of Pannonia
(Hungary)
Islamic University
(Lebanon)
Lebanese University
(Lebanon)
Lebanese University
(Lebanon)
Islamic University
(Lebanon)
Lebanese University
(Lebanon)

TOPIC TITLE
MARKETING STRATEGY ON THE USE OF DIGITAL
BANKING IN PANDEMIC COVID-19 ERA

MEDIATING ROLE OF MINDFULNESS BETWEEN
VITALITY AT WORK AND SUSTAINABLE
EMPLOYABILITY AMONG IT & BSFI EMPLOYEES IN
INDIA

OBJECTIFICATION OF WOMAN’S BODY: A MARKETING
STRATEGY OF PRODUCT PROMOTION
THE INFLUENCE OF AUGMENTED REALITY (AR)
TECHNOLOGIES ON MARKETING COMMUNICATION
IMPERSONAL TRUST AS A FACILITATOR OF
ORGANIZATIONAL SUCCESS
KNOWLEDGE SUSTAINABILITY

IMPACT OF SOCIAL BEHAVIOR ON THE DYNAMIC
SPREAD SARS-COV-2 IN LEBANON ACCORDING TO
THE SIR MODEL

18.02.2022 | HALL-2 | SESSION-3
Ankara Local Time: 1530-1800
HEAD OF SESSION: Assoc. Prof. Dr. Ça÷la ATMACA
AUTHORS
Palak SRIVASTAVA
Dr. Ahmad Tasnim SIDDIQUI
Manisha SRøVASTAVA
Arti DAS
Dr. Ram PRAVESH
Manisha SRøVASTAVA
Dr. Ram PRAVESH
Arti DAS
Palak SRIVASTAVA
Dr. Ahmad Tasnim SIDDIQUI
Arti DAS
Manisha SRøVASTAVA
Palak SRIVASTAVA
Dr. Ram PRAVESH
Dr. Ahmad Tasnim SIDDIQUI
Dr. Ahmad Tasnim SIDDIQUI
Manisha SRøVASTAVA
Palak SRIVASTAVA
Dr. Ram PRAVESH
Arti DAS

AFFILIATION

TOPIC TITLE

Sherwood College Of
Management
(India)

ASSESSMENT OF REQUIREMENT OF REMEDIAL
CLASSES IN HIGHER EDUCATION POST COVID-19

Sherwood College of
Professional Management
(India)

OPPORTUNITIES, CHALLENGES AND WAY FORWARD
FOR INDIAN IT INDUSTRIES IN PANDEMIC ERA

Sherwood College of
Professional Management
(India)

REGIONAL DISTRIBUTION OF CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY FUNDS IN INDIA: A DESCRIPTIVE
STUDY

Sherwood College of
Professional Management
(India)

ROLE OF IoT IN PROVIDING HEALTHCARE TO REMOTE
AREAS DURING COVID-19

Abdul-Rahman Balogun MuhammedShittu

Khazar University
(Azerbaijan)

Assoc. Prof. Dr. Ça÷la ATMACA

Pamukkale University
(Türkiye)

Bazarbayeva Aigerim A.
Prof. Dr. Maigeldiyeva Sharban M.

Korkyt ata Kyzylorda
University
(Kazakhstan)

SCHOLARSHIP AND ENDOWMENT IMPACTS ON
ACADEMIC INTEGRITY OF NIGERIAN STUDENTS AT
AL-AZHAR UNIVERSITY, CAIRO-EGYPT
PRE-SERVICE ENGLISH TEACHERS’ REFLECTIONS
UPON MATERIAL EVALUATION AND DEVELOPMENT
COURSE
THE IMPORTANCE OF VALEOLOGICAL CULTURE IN
THE FORMATION OF A TEACHER’S HEALTH

18.02.2022 | HALL-3 | SESSION-3
Ankara Local Time: 1530-1800
HEAD OF SESSION: Assist. Prof. Nikolay DIMITROV
AUTHORS

AFFILIATION

TOPIC TITLE

Prof. Dr. Romualdas MALINAUSKAS
M.A. Algimantas KAZBARAS

Lithuanian Sports
University (Lithuania)
Ss. Cyril and Methodius
University in Skopje
(Macedonia)
Aristotle University of
Thessaloniki
(Greece)
University of Patras
(Greece)
Aristotle University of
Thessaloniki
(Greece)
Aristotle University of
Thessaloniki
(Greece)
University of Patras
(Greece)
Aristotle University of
Thessaloniki
(Greece)
National and Kapodistrian
University of Athens
(Greece)

SATISFACTION OF SENIOR GRADE STUDENTS WITH
PHYSICAL EDUCATION

Ljubomir Smokovski

Antreas Fousekis, MSc
Georgios Fousekis, Msc (Cand)
Yiannis Michailidis
Thomas Metaxas
Assoc. Prof. Dr. Konstantinos Fousekis
Vasiliki Manou
Haralambos Zelenitsas

Assist. Prof. Nikolay DIMITROV
Assoc. Prof. Dr. Ivan KOLEV
Assist. Prof. Nikolay DIMITROV
Dr. Maheen FAROOQ

PHYSICAL ACTIVITY OF ADULT POPULATION IN
NORTH MACEDONIA

THE EFFICACY OF ISO-INERTIAL AND FREE WEIGHTS
TRAINING ON IMPROVING AMATEUR SOCCER
PLAYERS’ AGILITY PERFORMANCE: A RANDOMIZED
CONTROLLED STUDY ON AMATEUR SOCCER PLAYERS

National Sports Academy Vasil
Levski
(Bulgaria)

CHECKING THE RELIABILITY OF TESTS TO ASSESS
THE SPEED OF 9-10 YEAR OLD CHILDREN PRACTICING
CURLING

National Sports Academy Vasil
Levski
(Bulgaria)
Foundation University
(Pakistan)

ANALYZING THE DATA OF THE TRAINING PROCESS OF
CHILDREN DOING CURLING SPORT
BAROREFLEX SENSITIVITY AND ITS ASSOCIATION
WITH PHYSICAL ACTIVITY IN ELDERY POPULATION

18.02.2022 | HALL-4 | SESSION-3
Ankara Local Time: 1530-1800
HEAD OF SESSION: Assoc. Prof. Dr. Mehmet ILKIM
AUTHORS
Dr. Nurúen ùAHøN
Dr. Ali YILDIRIM
Assist. Prof. Dr. Burkay
CEVAHøRCøOöLU
Assist. Prof. Dr. Nalan R.
AYVAZOöLU
Prof. Dr. Süleyman ùAHøN
Assoc. Prof. Dr. Mehmet ILKIM
Lect. Muzaffer Toprak KESKøN
Assoc. Prof. Dr. Mehmet ILKIM
Hüseyin ÖZBAYKAL
Prof. Dr. ùerife VATANSEVER
Res. Assist. Merve GEZEN
BÖLÜKBAù
Prof. Dr. ùerife VATANSEVER
Res. Assist. Merve GEZEN
BÖLÜKBAù
Prof. Dr. ùerife VATANSEVER

AFFILIATION
independent researcher
Ordu University
(Türkiye)
Usak University
(Türkiye)
Uludag University
(Türkiye)
Inonu University
(Türkiye)
Nevsehir Haci Bektas Veli
University
(Türkiye)
Inonu University
(Türkiye)

TOPIC TITLE
STRESS SOURCES OF HOCKEY REFEREES AND THE
EMOTION-CENTERED APPROACHES THAT THEY USE
TO COPE
THE EXAMINATION OF MENTAL TRAINING LEVELS
OF ATHLETES
THE INVESTIGATION OF SELF CONFIDENCE OF
INDIVIDUALS WITH DOWN SYNDROME WHO PLAYS
TRACK AND FIELD
ATTITUDES OF SCHOOL PRINCIPALS TO
PARTICIPATION IN PHYSICAL ACTIVITY OF DISABLED
INDIVIDUALS (THE EXAMPLE ON MALATYA
BATTALGAZI DISTRICT)

Uludag University
(Türkiye)

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF MELATOIN IN
RELIEVING OXIDATIVE STRESS AND SYMPTOMS IN
ATHLETES A SYSTEMATIC REVIEW

Bursa Uludag University
(Türkiye)

THE EFFECT OF EXERCISE PRACTICES ON CHILDREN
WITH NEUROPSYCHOLOGICAL DISEASES

Bursa Uludag University
(Türkiye)

THE EFFECT OF EXERCISE PRACTICES ON PATIENTS
WITH DOWN SYNDROME

18.02.2022 | HALL-5 | SESSION-3
Ankara Local Time: 1530-1800
HEAD OF SESSION: Prof. Dr. ùerife KARAGÖZOöLU
AUTHORS

AFFILIATION

TOPIC TITLE

O÷uzhan TøRYAKø
Prof. Dr. Birsel Canan DEMøRBAö

Karadeniz Technical
University
(Türkiye)

HOME CARE PRACTICES FOR PATIENTS DIAGNOSED
WITH CHRONIC KIDNEY FAILURE

Lect. Dr. Aysel ARSLAN

Sivas Cumhuriyet
University (Türkiye)

Lect. Dr. Aysel ARSLAN

Sivas Cumhuriyet
University (Türkiye)

Prof. Dr. ùerife KARAGÖZOöLU
Esra ELøK

Sivas Cumhuriyet University
(Türkiye)

Nurse Nurcan ÖZKABLAN
Prof. Dr. ùerife KARAGÖZOöLU

Sivas Cumhuriyet University
(Türkiye)

Assist. Prof. Dr. GülpÕnar ASLAN

Agri Ibrahim Cecen University
(Türkiye)

Nurse Hemúire Ayúe ULUÇAY
Prof. Dr. ùerife KARAGÖZOöLU

Sivas Cumhuriyet University
(Türkiye)
Selcuk University
(Türkiye)
Bandirma Onyedi Eylul
University
(Türkiye)
Selcuk University
(Türkiye)

Prof. Dr. ùebnem ASLAN
Res. Assist. Havva Nur ATALAY
Prof. Dr. ùebnem ASLAN
Aysu KAYA

EXAMINATION OF DIGITAL LITERACY LEVELS OF
ASSOCIATE STUDENTS ACCORDING TO VARIOUS
VARIABLES
EXAMINATION OF COOPERATIVE LEARNING LEVELS
OF ASSOCIATE STUDENTS ACCORDING TO VARIOUS
VARIABLES
APPLICATION OF TRIAGE IN EMERGENCY
DEPARTMENTS: THE ROLE AND RESPONSIBILITIES OF
TRIAGE NURSES
A VITAL NEED IN THE COVID-19 PANDEMIC:
SPIRITUAL CARE
AN INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP
BETWEEN FRAILTY AND LIFE SATISFACTION IN
INDIVIDUALS AGED 65 AND OVER
COMPASSION FATIGUE EXPERIENCED IN THE COVID
19 PANDEMIC: WITH THE NURSING DIMENSION
SELF PRESENTATION IN SOCIAL MEDIA AND
STANFORD DUCK SYNDROME
DISTRIBUTED LEADERSHIP CONCEPT: CONTENT
ANALYSIS

19.02.2022 | HALL-1 | SESSION-1
Ankara Local Time: 0930-1200
HEAD OF SESSION: Assist. Dr. Renata KAU
AUTHORS

AFFILIATION

TOPIC TITLE

Dr. Sofjana Veliu
Dr. Sokol Bana

European University of Tirana
(Albania)
University of Vlora ‘’Ismail
Qemali’’
(Albania)

MEDIA FREEDOM IN ALBANIA

Mariam KVETENADZE
Sophiko TABATADZE

Tbilisi State University
(Georgia)

Ali AGHAYARI

Urmia University
(Iran)

Assist. Prof. Maia Manchkhashvili

Georgian Technical University
(Georgia)

Dr. Renata KAU

European University of Tirana
(Albania)
National Institute of Public
Health (Albania)
University of Medicine in
Tirana (Albania)

Andia Meksi
Gentian Vyshka
Devid Putra Arda
Adhy Firdaus
Farhat Abas

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Ganesha
(Indonesia)

SHARP POLARIZATION IN THE GEORGIAN MEDIA AND
POLITICAL AGENDA (ON THE EXAMPLE OF MIKHEIL
SAAKASHVILI’S RETURN TO GEORGIA)
GLOBALIZATION AND ITS IMPACT ON IRANIAN
ETHNIC GROUPS
THE ROLE OF AZERBAIJANI ETHNIC MINORITIES IN
DOMESTIC POLITICS OF GEORGIA
TELEWORK BEFORE AND AFTER THE PANDEMIC:
TOWARDS A EUROPEAN LEGISLATIVE FRAMEWORK
NURSING IN A SECULARIZED SOCIETY: THE
NIETZSCHEAN ETHICS REVISITED
PREPARATION AND DISCLOSURE COOPERATIVE
INSTITUTION FINANCIAL STATEMENT: THE CASE OF
COOPERATIVE
INSTITUTIONS MANAGEMENT IN INDONESIA

19.02.2022 | HALL-2 | SESSION-1
Ankara Local Time: 0930-1200
HEAD OF SESSION: Dr. Rodolfo REDA
AUTHORS

AFFILIATION

TOPIC TITLE

Dr. Rodolfo REDA
Dr. Alessio ZANZA
Dr. Maurilio D’ANGELO
Dr. Dario DI NARDO
Prof. Dr. Luca TESTARELLI

University of Rome
(Italy)

ROLE OF THE CRISTALLOGRAPHIC PHASE OF NITI
ROTARY INSTRUMENTS IN DETERMINING THEIR
TORSIONAL RESISTANCE DURING DIFFERENT
BENDING CONDITIONS

Dr. Faisal Zain Mohammed Al-Zabidi

Azerbaijan National Academy
of Science
(Azerbaijan)
University of Montpellier
(France)
Kohat University of Science &
Technology
(Pakistan)
University of Swat
(Pakistan)
Abdul Wali Khan University
Mardan
(Pakistan)
Gümüúhane University
(Türkiye)
Gümüúhane University
(Türkiye)
Karadeniz Technical
University (Türkiye)
Sulaiman Alrajhi University
(Saudi Arabia)

Sahib ABBAS
Prof. Dr. Elif SEVIM

Ahi Evran University
(Türkiye)

Sabina FARHADOVA

H. Khan
J. Khan
S. Gul
M. I. Khan
H. Khan
M. A. Khan
Lect. Aynur CøN
Lect. Hatice DEMøRAö
Prof. Dr. Sevilay HøNTøSTAN

UNRAVELING THE MOLECULAR ETIOLOGY OF
HUMAN IMPRINTING DISORDERS IN MURINE ES CELL
MODELS

POTENTIAL USE OF CARIUM CARVI AND CURCUMA
LONGA FOR THE REMEDY OF SKIN AND SOFT TISSUES
PATHOGENS

EFFECT OF DANCE INTERVENTION ON PHYSICAL AND
COGNITIVE FUNCTIONS IN PATIENTS WITH STROKE
INDICATIONS OF ELECTIVE AND EMERGENCY
CAESAREAN SECTION IN JEDDAH, SAUDI ARABIA
DETECTION OF VIRULENCE GENES OF KLEBSIELLA
PNEMONIAE STRAINS ISOLATED FROM CLINIC
SAMPLES

19.02.2022 | HALL-3 | SESSION-1
Ankara Local Time: 0930-1200
HEAD OF SESSION: Dr. Muhammad FAISAL
AUTHORS

AFFILIATION

TOPIC TITLE

Assoc. Prof. Dr. Naseem AKHTER

A TREND FOR UNCONVENTIONAL MATRIMONIALS IN
PAKISTAN (FROM ISLAMIC CONTEXT)

Dr. BELKACEM Fatima Zohra ép.
ZERHOUNI

Shaheed Benazir Bhutto
Women University (Pakistan)
Florida International
University
(USA)
Florida International
University
(USA)
Bergische Universität
Wuppertal
(Germany)
École Supérieure d'Economie
d'Oran
(Algeria)

Prof. Dr. Morakeng Edward Kenneth
Lebaka

University of Zululand
(South Africa)

Surya Srikar Sirigineedi
Dr. Krishna Sai Vutukuru
Dr. Krishna Sai Vutukuru
Surya Srikar Sirigineedi
Dr. J. Orgeldinger

AUTO ENCODER/DECODER BASED ADVANCED
NETWORK INTRUSION DETECTION
HURRICANE INTENSITY PREDICTION USING DEEP
LEARNING FROM SATELLITE IMAGES
WHAT STEPS SHOULD A SELLER TAKE TO MAXIMIZE
SALE VALUE WHEN SELLING A BUSINESS?
IMMIGRATION AND INTERCULTURALITY:
INTERACTIVE ISSUES AND INTERCULTURAL
EXPERIRNCES IN AN EDUCATONAL CONTEXT
THE SOCIO-CULTURAL ROLE OF BAPEDI WEDDING
SONGS IN THE FORMATION OF BAPEDI PEOPLE’S
CULTURAL HERITAGE AND IDENTITY

Sindh Madressatul Islam
University
Karachi (Pakistan)
Sindh Madressatul Islam
University
Karachi (Pakistan)

GETTING GRID COUNTING-BASED MYSTERY SHARING
INCLUDING CRYPTO STEGANOGRAPHY IN PAKISTAN

Muhammad Maskur Musa
Muhammad Hufron
Muhammad Minanur Rohman

State Islamic Institute Of
Pekalongan (Indonesia)

THE RELEVANCE OF FAITH AND GOOD DEEDS

Dr. Muhammad FAISAL

Sindh Madressatul Islam
University
Karachi (Pakistan)

Dr. Muhammad FAISAL

Sindh Madressatul Islam
University
Karachi (Pakistan)

VERSATILE SLIDING MODE CONTROL OF PARTICULAR
SELF-RECONFIGURABLE SPACE APPARATUS WITH
TIME DEFER ASSESSMENT BY AI TECHNOLOGY
PAKISTANI NAVAL AND AERONAUTICAL DISPOSAL
ASSETS CAN BE UTILIZED FOR THE MARINE AND
SPACE ADVENTURES BY ROBOTICS

Dr. Muhammad FAISAL
Dr. Muhammad FAISAL

KID’S MUSEUM AND REQUIREMENT FOR
YOUNGSTER’S SCI. FI. GALLERIES IN PAKISTAN

19.02.2022 | HALL-4 | SESSION-1
Ankara Local Time: 0930-1200
HEAD OF SESSION: Prof. Dr. Ramazan BøÇER
AUTHORS

AFFILIATION

Assoc. Prof. Dr. Recep ÖNAL

Giresun University (Türkiye)

Assoc. Prof. Dr. Recep ÖNAL

Giresun University (Türkiye)
Erzincan Binali YÕldÕrÕm
University
(Türkiye)
Erzincan Binali YÕldÕrÕm
University
(Türkiye)
Sakarya University
(Türkiye)
Sakarya University
(Türkiye)
ANAS Institute of Folklore
(Azerbaijan)

Prof. Dr. Adem DÖLEK
Prof. Dr. Mehmet ÖZBAù
Prof. Dr. Mehmet ÖZBAù
Prof. Dr. Adem DÖLEK
Prof. Dr. Ramazan BøÇER
Prof. Dr. Ramazan BøÇER
Dr. Jannatova Gunel Kamran gizi

TOPIC TITLE
PROPHECY AS THE DOOR OF MERCY OPENED TO
HUMANITY BY ALLAH IN MATURIDI THEOLOGY: ITS
POSSIBILITY, NECESSITY AND PROOF
TROUBLES AND CALAMITY IN MU‘TAZILA THEOLOGY
IMPORTANCE THE HUMAN’S RIGHT to LIVE in ISLAM
MAIN CAUSES LEADING TO ONLINE EDUCATION,
THEøR PROBLEMS and OFFERS of SOLUTION
MORALITY AS A DEVOTION: THE MATURIDI
APPROACH
THE ORIGIN OF HUMAN IN THE SACRED TEXTS
ESCHATOLOGY TIME IN THE EPOS “THE BOOK OF
DEDE GORGUD”

19.02.2022 | HALL-5 | SESSION-1
Ankara Local Time: 0930-1200
HEAD OF SESSION: Assist. Prof. Dr. Betül ALTINOK
AUTHORS

AFFILIATION

TOPIC TITLE

Res. Assist. Elif KAYA
Assist. Prof. Dr. Nevin GÜNAYDIN

Kirsehir Ahi Evran University
(Türkiye)
Ordu University (Türkiye)
Kirsehir Ahi Evran University
(Türkiye)
Ordu University
(Türkiye)

A PROGRAM THAT CONTROLS ANXIETY OF CHILDREN
AND ADOLESCENTS: “FRIENDS FOR LIFE”

Res. Assist. Elif KAYA
Assist. Prof. Dr. Nevin GÜNAYDIN

ANXIETY DISORDER IN CHILDREN AND
ADOLESCENTS

Assist. Prof. Dr. Betül ALTINOK

Dumlupinar University
(Türkiye)

EXAMINING COMMUNICATION SKILLS OF HIGH
SCHOOL STUDENTS ACCORDING TO THE SPORTS
PARTICIPATION

Semih CEYLAN
Assist. Prof. Dr. Ülfet ERBAù
Assoc. Prof. Dr. Hüseyin GÜMÜù

Mersin University
(Türkiye)
ùÕrnak University
(Türkiye)

EXPLORING MOTIVATION FOR RECREATIONAL
EXERCISE AMONG 7-17- YEAR-OLDS

Esra Gizem KERVAN
Assist. Prof. Dr. Ülfet ERBAù
Assoc. Prof. Dr. Hüseyin
GÜMÜù
SarÕyya RAHIMBAYLI
Prof. Dr. Erkan POLAT
Rest. Assist. Rabia Cemre ARSLAN
Assist. Prof. Dr. Tansen TAYGUR
ALTINTAù

Mersin University
(Türkiye)
ùÕrnak University
(Türkiye)

SOCIAL APPEARANCE ANXIETY AND SOCIAL SUPPORT
FOR PHYSICAL
ACTIVITY AMONG INDIVIDUALS WITH SCOLIOSIS

Suleyman Demirel University
(Türkiye)

LANDSCAPE URBANISM AS A NEW PERSPECTIVE TO
URBAN DESIGN

Istanbul Gedik University
(Türkiye)

EFFECTS OF PARENTS AND PARENTAL ATTITUDES
WITH GIFTED CHILDREN ON CHILD DEVELOPMENT

19.02.2022 | HALL-1 | SESSION-2
Ankara Local Time: 1230-1500
HEAD OF SESSION: Assoc. Prof. Dr. Aykut ELøÇORA
AUTHORS

AFFILIATION

Assoc. Prof. Dr. Hüseyin Fatih SEZER

University of Kocaeli
(Türkiye)

Assoc. Prof. Dr. Aykut ELøÇORA

University of Kocaeli
(Türkiye)

Samet CIRIK
Eyüp Can YÜCA
Beyza ÖZDEMøR
Erhan BEZDEGÜMELø
Assist. Prof. Dr. Asuman DEVECø
ÖZKAN
Assoc. Prof. Dr. Gamze GÜNEY
ESKøLER
Samet CIRIK
Assoc. Prof. Dr. Gamze GÜNEY
ESKøLER
Assist. Prof. Dr. Asuman DEVECø
ÖZKAN
Erhan BEZDEGÜMELø
Merve Nur øNCE
Ahmet Yasir MEN
Assoc. Prof. Dr. Gamze GÜNEY
ESKøLER
Assist. Prof. Dr. Asuman DEVECø
ÖZKAN
Prof. Dr. Cemil BøLøR
Exp. Dr. Osman TUFEKCI
Exp. Dr. Zühal Gul ÖZPINAR
Op. Dr. Cengiz CEYLAN
Op. Dr. Hüseyin KOCAASLAN

TOPIC TITLE
EFFECTS OF THORACENTESIS ON SIMPLE
RESPIRATORY PARAMETERS IN EARLY PERIOD IN
PATIENTS WITH MASSIVE SEROUS PLEURAL
EFFUSION
EFFECTIVENESS OF OBSERVATION TREATMENT IN
IATROGENIC PNEUMOTHORAX

Sakarya University
(Türkiye)

DETERMINATION OF THE EFFECT OF TANNIC ACID
ON PI3K/AKT/MTOR SIGNALING PATHWAY IN
METASTATIC PROSTATE CANCER CELLS

Sakarya University
(Türkiye)

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN
THE ANTI-INFLAMMATORY EFFECT OF NOBILETIN
AND INDOLEAMINE 2,3-DIOXYGENASE IN
METASTATIC PROSTATE CANCER

Sakarya University
(Türkiye)
Istinye University
(Türkiye)

THE ROLE OF MEG3 LncRNA IN IRINOTECAN
RESISTANCE IN PATIENTS WITH ADVANCED
METASTATIC GASTROINTESTINAL CANCER

Private Konya Farabi Hospital
(Türkiye)

EFFECTIVENESS OF HIRUDOTHERAPY IN THE
TREATMENT OF TINNITUS CASE SERIES
IS IT POSSIBLE PREOPERATIVE FORECAST OF BILE
DUCT FISTULA IN LIVER HYDATIC CYST?

Assist. Prof. Dr. Muhammed Gazi
YILDIZ

ønönü University
(Türkiye)
Kahramanmaras Sutcu Imam
University
(Türkiye)

Assist. Prof. Dr. M. Tarhun
YOSUNKAYA

Lokman Hekim
University (Türkiye)

THE RESULTS OF HEARING SCREENING IN
NEWBORNS
EVALUATION OF NECK CIRCUMFERENCE IN OBESE
AND MORBID OBESE FEMALE PATøENTS WITH
OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA SYNDROME

19.02.2022 | HALL-2 | SESSION-2
Ankara Local Time: 1230-1500
HEAD OF SESSION: Assoc. Prof. Dr. Aylin GÜRBÜZ
AUTHORS

AFFILIATION

Assist. Prof. Dr. A. NazlÕ SOYKAN

Karabuk University
(Türkiye)

Assist. Prof. Dr. Taner TOPALOöLU

Harran University
(Türkiye)
Trakya University
(Türkiye)
Selçuk University
(Türkiye)
Selçuk University
(Türkiye)
Trakya University
(Türkiye)

Assoc. Prof. Dr. Aylin GÜRBÜZ
Assoc. Prof. Dr. O÷uz YURTTADUR
Assoc. Prof. Dr. O÷uz YURTTADUR
Assoc. Prof. Dr. Aylin GÜRBÜZ

TOPIC TITLE
AN EVALUATION ON THE SIMILARITIES OF
CHRISTIAN RELIGIOUS BUILDINGS DATED TO THE
OTTOMAN PERIOD IN MUSTAFAPAùA (SINASOS)
EFFECTS OF ORCHESTRA COURSE ON INSTRUMENT
EDUCATION OF STUDENTS
AN INVESTIGATION ABOUT THE APPROACHES TO THE
CONCEPT OF THE OUTER SPACE BY CREATIVE
COLLAGE TECHNIQUES
PERCEPTION, SPACE AND METAMORPHOSIS IN THE
WORKS OF MAURITS CORNELIS ESCHER

Ahin ERKEK
Prof. Dr. Mahmut Serhat YENøCE

Hasan Kalyoncu University
(Türkiye)

THE EFFECTS OF PANDEMIC PROCESSES ON URBAN
SPACE; PRINCIPLES FOR SUSTAINABLE URBAN
DESIGN

Assist. Prof. Dr. Özlem KAYA
Gamze ÇAMLIBEL

Hitit University
(Türkiye)

DIGITALIZATION AND FASHION COLLECTIONS

Assist. Prof. Dr. Serdar CANBAZ
Lect. Emre CEYLAN GÜNEL

Kirklareli University
(Türkiye)

A RESEARCH ON THE MEDIATING ROLE OF INTRINSIC
MOTIVATION IN THE EFFECT OF EMOTIONAL LABOR
ON CREATIVITY

19.02.2022 | HALL-3 | SESSION-2
Ankara Local Time: 1230-1500
HEAD OF SESSION: Prof. Dr. Hüseyin DOöRAMACIOöLU
AUTHORS

AFFILIATION

TOPIC TITLE

Assist. Prof. Dr. Mehmet Mustafa
KARACA

AydÕn Adnan Menderes
University
(Türkiye)

ON SOUND AND SEMANTIC EVENTS IN VERBS IN
DÎVÂNU LUGÂTI’T-TÜRK THAT CONTINUE TO EXIST
IN KAZAKH TURKISH

Emrah YILMAZ
Res. Assist. Tu÷ba YILMAZ

Ankara Haci Bayram Veli
University
(Türkiye)
Ankara Haci Bayram Veli
University
(Türkiye)

METAPHORICAL TRANSFERS IN THE POEMS OF
MAHTUMKULU FIRAKI AND ABDULLA ORIPOV

Res. Assist. Tu÷ba YILMAZ

THE IMAGE OF NATURE IN ABDULLA ORIPOV’S POEMS

Dr. Metanet SAHALIYEVA

Institute Of Manufactures
Named After M. Fuzuli Of Anas
(Azerbaijan)

MIRZE EBDURREHIM BEY TALIBOV’S SOCIOPOLITICAL PHILOSOPHICAL THOUGHTS IN THE
NOVEL ‘’BOOK LOADED ASS’’ (SELECTIONS FROM
XIXESR SOUTH AZERBAIJAN ART PROSE)

Ismailova Aziza Hikmet

Azerbaijan National Academy
of Sciences
Institute of Oriental Studies
(Azerbaijan)

THE “CRESCENT” OF THE MIDDLE EAST

Prof. Dr. Yaqubova Mahirԥ Mehdi qÕzÕ

Azerbaijan State University of
Culture and Arts
(Azerbaijan)

OF NATIONAL AND SPIRITUAL HERITAGE ISSUES IN
RESEARCH OF PROFESSOR SHIRMAMMAD HUSEYNOV
WHO IS THE PROMINENT RESEARCHER OF UZEYIR
HAJIBEYLI’S SOCIAL AND POLITICAL JOURNALISM

Assoc. Prof. Dr. Mehmet ÖZDEMøR
Prof. Dr. Nuran ÖZLÜK
Prof. Dr. Hüseyin
DOöRAMACIOöLU
Prof. Dr. Nuran ÖZLÜK
Prof. Dr. Hüseyin
DOöRAMACIOöLU
Lect. Dr. Güneú SÜTCÜ

Bilecik Sheikh Edebali
University
(Türkiye)
Bolu Abant Izzet Baysal
University
(Türkiye)
Kilis 7 Aralik University
(Türkiye)
Bolu Abant Izzet Baysal
University
(Türkiye)
Kilis 7 Aralik University
(Türkiye)
Anadolu University
(Türkiye)

EULOGIES THAT 17TH CENTURY POET DÂÎ WROTE TO
SULTAN AHMED I
A PLAY WRITTEN DURING THE BALKAN WAR:
SÜLEYMAN SIRRI-GAYZ
THE REFLECTION OF CORRUPTION IN THE GENERAL
DIRECTORATE OF FOOD-SUPPLY TO THE
LITERATURE: THE CASE OF AGÂH øZZET-HOW HOW
DID HE TAKE BRIBED? (NASIL RÜùVET YEMøù?)
A TRAGEDY OF THE FEUDAL SYSTEM: THE GOLOVLEV
FAMILY

19.02.2022 | HALL-4 | SESSION-2
Ankara Local Time: 1230-1500
HEAD OF SESSION: Assist. Prof. Dr. Okan YELER
AUTHORS
Assist. Prof. Dr. Esra AKSOY
Lect. Ömer KOYUNCU
Assist. Prof. Dr. Umut Tolga GÜMÜù
Interior Architect Zeyneb TAHøRLø
Assoc. Prof. Dr. Didem ERTEN
BøLGøÇ
Assist. Prof. Dr. Okan YELER
Topographical Eng. Aziz ÖREK

AFFILIATION
AydÕn Adnan Menderes
University (Türkiye)

Kocaeli University (Türkiye)
Van Yüzüncü YÕl University
(Türkiye)

Res. Assist. Zehra ERTOSUN
KARABULUT

Mus Alparslan University
(Türkiye)

Kadir GÜR
Prof. Dr. ùeref Do÷uúcan AKBAù

Bursa Metropolitan
Municipality
(Türkiye)
Bursa Technical University
(Türkiye)

TOPIC TITLE
THE EFFECT OF COMPUTER BASED DESIGN
PROGRAMS ON THE PROFESSIONAL ACHIEVEMENTS:
A RESEARCH ON ARCHITECTURE
RESTORATION STUDENTS
INVESTIGATION OF DESIGN EFFECT ON NEUROARCHITECTURE PARK LANDS ON “HAYDAR ALIYEV”
PARK
THE IMPORTANCE OF SITUATION PLANS IN
LANDSCAPE DESIGN
INVESTIGATION OF THE CHANGE OF THE SOIL
PARAMETERS IN ANALYSIS OF A REINFORCED
CONCRETE BUILDING ACCORDING TO 2007 AND 2018
EARTHQUAKE REGULATIONS
YNAMIC ANALYSIS OF BLOCK MACHINE
FOUNDATIONS CONSIDERING SOIL-STRUCTURE
INTERACTION

19.02.2022 | HALL-5 | SESSION-2
Ankara Local Time: 1230-1500
HEAD OF SESSION: Prof. Dr. Yahya BOZKURT
AUTHORS

AFFILIATION

TOPIC TITLE

Prof. Dr. Mustafa GÜNAY
Dr. Ramazan ÇAKIROöLU
Ahmet Tolunay IùIK

Karabuk University
(Türkiye)
Gazi University
(Türkiye)
Karabuk University
(Türkiye)

INVESTIGATION OF SURFACE ROUGHNESS IN
ELECTRO EROSION PROCESSING OF CERAMIC
MATERIAL

Assist. Prof. Dr. Aylin Ece
KAYABEKøR

Istanbul Gelisim University
(Türkiye)

Assoc. Prof. Dr. Muzaffer ATEù
FadÕl KORKUT

Van Yüzüncü YÕl University
(Türkiye)

Ecem YILDIRIM
Seçkin ùøMùEK

EPSAN Plastik
(Türkiye)

Cezmi ÖZDEMøR
Murathan KALENDER
Elif KARAYEL
Prof. Dr. Yahya BOZKURT

Marmara University
(Türkiye)

Elif KARAYEL
Prof. Dr. Yahya BOZKURT

Marmara University
(Türkiye)

Murathan KALENDER
Elif KARAYEL
Assist. Prof. Dr. Adnan TÜRKER
Prof. Dr. Yahya BOZKURT
Muhammet ELMALI
Prof. Dr. øsmail DEMøR
Prof. Dr. øsmail DEMøR
Cüneyt DOöAN

Marmara University
(Türkiye)
Afyon Kocatepe University
(Türkiye)
Afyon Kocatepe University
(Türkiye)

CARBON EMISSION MINIMIZATION OF REINFORCED
CONCRETE SHEAR WALLS HARMONY SEARCH BASED
OPTIMIZATION
ENSURING STABILITY WITH LYAPUNOV BY APPLYING
ASYNCHRONOUS GENERATORS TO MICRO- SCALE
HYDROELECTRIC POWER PLANTS
IMPROVING GLASS FIBER REINFORCED POLYAMIDE 6
PRODUCTS THAT CAN BE USED IN THE BLOW
MOLDING PROCESS
INVESTIGATION OF MECHANICAL AND
MICROSTRUCTURAL PROPERTIES OF AA5356 SHEET
MANUFACTURED BY GAS WIRE ARC ADDITIONAL
MANUFACTURING METHOD
INVESTIGATION OF MECHANICAL PROPERTIES OF
ALUMINUM ALLOYS PRODUCED BY WIRE ARC
ADDITIVE MANUFACTURING METHOD
INVESTIGATION OF MECHANICAL AND
MICROSTRUCTURAL PROPERTIES OF AA
5754-H22 AND AA 5005-H24 ALUMINUM ALLOY JOINTS
WELDED BY FRICTION STIR WELDING METHOD
FIBER REINFORCED CEMENT BOARDS, PRODUCTION
AND PROPERTIES
FGD FOAM GYPSUM PRODUCTION AND ENGINEERING
PROPERTIES

19.02.2022 | HALL-1 | SESSION-3
Ankara Local Time: 1530-1800
HEAD OF SESSION: Prof. Dr. AydÕn BÜYÜKSARAÇ
AUTHORS
Assist. Prof. Dr. Onur SEVLø
Prof. Dr. AydÕn BÜYÜKSARAÇ
Dr. M. Fatih KULUÖZTÜRK

Lect. Ünsal AYBEK
Assoc. Prof. Dr. Lütfü NAMLI
Ahmet Mert CAM
Assoc. Prof. Dr. Nezir AYDIN
Ahmet Mert CAM
Assoc. Prof. Dr. Nezir AYDIN
Assoc. Prof. Dr. Koray KARABULUT
Assoc. Prof. Dr. Do÷an Engin ALNAK
Assist. Prof. Dr. Tuncay ÖZDEMIR
Meryem Kübra DAö
Sevinç KORKMAZ
Assist. Prof. Dr. Tuncay ÖZDEMIR

AFFILIATION

TOPIC TITLE

Burdur Mehmet Akif Ersoy
University
(Türkiye)
Çanakkale Onsekiz Mart
University
(Türkiye)
Bitlis Eren University
(Türkiye)
Tokat Gaziosmanpasa
University
(Türkiye)
Ondokuz MayÕs University
(Türkiye)
Yildiz Technical University
(Türkiye)

DETECTION OF APPLE PLANT DISEASES BY DEEP
LEARNING

Yildiz Technical University
(Türkiye)
Sivas Cumhuriyet University
(Türkiye)
Inonu University
(Türkiye)
Istanbul University
(Türkiye)
Inonu University
(Türkiye)

DETERMINATION OF RADON ( 222RN) GAS LEVEL IN
THE BUILDINGS: CANKKALE EXAMPLE
WORKING FLUID SELECTION FOR RECOVERY OF
WASTE HEAT RELEASED FROM SOFC-GT HYBRID
SYSTEM IN ORGANIC RANKINE CYCLE
RE-DESIGN OF A SUPPLY CHAIN NETWORK UNDER
UNCERTAINTY
OPTIMUM DESIGN OF A LOGISTICS DISTRIBUTION
NETWORK
HEAT TRANSFER IMPROVEMENT IN MICROCHIP
ELECTRONIC CIRCUIT ELEMENTS BY COMBINED JET
EFFECT
KINEMATIC PROPERTIES OF RS CVn TYPE STARS
KINEMATIC STRUCTURE OF GALAXY

19.02.2022 | HALL-2 | SESSION-3
Ankara Local Time: 1530-1800
HEAD OF SESSION: Prof. Dr. Mustafa GÜÇLÜ
AUTHORS

AFFILIATION

Prof. Dr. Mustafa GÜÇLÜ
ùule SAYGIN

Erciyes University
(Türkiye)

Prof. Dr. Mustafa GÜÇLÜ
Ali AKAY

Erciyes University
(Türkiye)

Lect. Aylin YARKA

Beykent University
(Türkiye)

Prof. Dr. Mustafa GÜÇLÜ

Erciyes University
(Türkiye)
Baku Eurasia University
(Azerbaijan)
Al-Farabi Kazakh National
University
(Kazakhstan)
Al-Farabi Kazakh National
University
(Kazakhstan)
Azerbaijan State Pedagogical
University(Azerbaijan)

Xԥyalԥ RZAYEVA
Assoc. prof. Dr. M. Umbetaev
Lect. G.Ospanova
Imakhanbet Raikhan Sakhybekovna
Ospanova Gulmariya Turysbekovna
Assoc. Prof. Dr. Nazile Abdullazade

TOPIC TITLE
A GENERAL EVALUATION ON THE FACTORS
AFFECTING THE FOREIGN
LANGUAGE TEACHING PROCESS
A GENERAL EVALUATION ON DISTANCE EDUCATION
MODELS
A CRITICAL AND SOCIOLOGICAL VIEW TO CHILD
WELFARE SYSTEM IN NORA FINGSCHEIDT’S FILM
“SYSTEM CRASHER”
EVALUATION OF ENGLISH TEACHER TRAINING
PROCESS IN THE REPUBLIC PERIOD IN TURKEY
LINGUISTIC AND CULTURAL FEATURES OF YELLOW
SONGS OF ZHAMBYL - OUR SPIRITUAL TREASURE
CURRENT ISSUES IN AHMET STUDIES AND NATIONAL
SCIENCE
TEACHING PROBLEMS OF AZERBAIJANI LITERATURE
IN REPUBLIC PERIOD

19.02.2022 | HALL-3 | SESSION-3
Ankara Local Time: 1530-1800
HEAD OF SESSION: Prof. Dr. Tahir KARAùAHøN
AUTHORS
Özlem MERCAN
Gizem PARÇA
Prof. Dr. Rezzan KASIM
Assoc. Prof. Dr. Mehmet Ufuk KASIM
Prof. Dr. Rezzan KASIM
Assoc. Prof. Dr. Mehmet Ufuk KASIM
Abdullah HOùAFCI
Prof. Dr. Rezzan KASIM
Assoc. Prof. Dr. Mehmet Ufuk KASIM

AFFILIATION

TOPIC TITLE

University of Kocaeli
(Türkiye)

ANTIOXIDANT CONTENTS OF FRUIT AND
VEGETABLES AND THE EFFECTS OF POST-HARVEST
APPLICATIONS ON ANTIXIDANT QUANTITY

University of Kocaeli
(Türkiye)

STORAGE OF MEDICINAL AND AROMATIC PLANTS

University of Kocaeli
(Türkiye)

TREATMENTS USING IN EXTENDING THE SHELF LIFE
OF FRESH-CUT WATERMELON

Assoc. Prof. Dr. Meriç KOCATURK

Bursa Uludag University
(Türkiye)

Prof. Dr. Tahir KARAùAHøN

Aksaray University
(Türkiye)

Prof. Dr. Tahir KARAùAHøN

Aksaray University
(Türkiye)

Assist. Prof. Dr. Mustafa CELLAT

Hatay Mustafa Kemal
University
(Türkiye)

Assist. Prof. Dr. Mustafa YILDIZ

Çanakkale Onsekiz Mart
University
(Türkiye)

THROMBOELASTOGRAPHIC EVALUATION OF
HEMOSTATIC FUNCTION IN DOGS NATURALLY
INFECTED WITH CANINE DISTEMPER VIRUS
THE EFFECT OF OLEIC AND LINOLEIC ACID ADDED TO
IN VITRO BOVINE EMBRYO CULTURE SOLUTION ON
EMBRYO SIZE
SHEEP PRESENTATION AND EVALUATION OF TURKEY
BY YEARS
INVESTIGATION OF THE EFFECTIVENESS OF OLIVE
LEAF EXTRACT IN THE EXPERIMENTAL
HEPATORENAL TOXICITY MODEL IN RATS
EFFECT OF ALPHA LIPOIC ACID ON
POLYCHLORINATED BIPHENYL (AROCLOR 1254)INDUCED NEPHROTOXICITY IN RATS

19.02.2022 | HALL-4 | SESSION-3
Ankara Local Time: 1530-1800
HEAD OF SESSION: Assoc. Prof. Dr. Meral EKøM & Prof. Dr. Hasan EKøM
AUTHORS

AFFILIATION

TOPIC TITLE

Food Eng. Muhammed DEMøRBAö
Assist. Prof. Dr. Ya÷mur ERøM KÖSE
Tevfik SEZEN
Assoc. Prof. Dr. Yeliz PEKERùEN
Assoc. Prof. Dr. Meral EKøM
Prof. Dr. Hasan EKøM

Van Yüzüncü YÕl University
(Türkiye)
Necmettin Erbakan University
(Türkiye)

USAGE OPPORTUNITIES OF NATURAL ADDITIVES IN
THE GRAIN SECTOR
PROJECT MANAGEMENT PROCESS AND EXAMPLE
APPLICATIONS IN THE TOURISM SECTOR

Yozgat Bozok University
(Türkiye)

DEPRESSION AND COMORBID DISEASES

Assist. Prof. Dr. Cennet OZAY

Izmir Katip Celebi University
(Türkiye)

DETERMINATION OF ESSENTIAL OIL COMPOSITION
AND SOME TRACE HEAVY METAL LEVELS IN ALYSSUM
CYPRICUM

Mehmet KAVACIK
Assist. Prof. Dr. Muhammet Samet
KILIÇ

Zonguldak Bulent Ecevit
University
(Türkiye)

SIGNAL IMPROVEMENT IN CHOLESTEROL BIOSENSOR
AND CHOLESTEROL DETERMINATION

19.02.2022 | HALL-5 | SESSION-3
Ankara Local Time: 1530-1800
HEAD OF SESSION: Assist. Prof. Dr. AslÕ ERGENEKON ARSLAN
AUTHORS

AFFILIATION

TOPIC TITLE

Assist. Prof. Dr. Emir KAYACAN

Istanbul University
(Türkiye)

RETHINKING POLICIES TOWARD YOUTH
UNEMPLOYMENT DURING THE PANDEMIC PERIOD:
THE CASE OF SOUTHERN EUROPEAN COUNTRIES
AND TURKEY

Res. Assist. Dr. Aytül BøùGøN

Karamanoglu Mehmetbey
University
(Türkiye)

EVALUATION OF PAYMENTS MADE TO FOOTBALL
PLAYERS IN TERMS OF TAXATION TECHNIQUE

Assist. Prof. Dr. Ceyda AKTAN

University of Turkish
Aeronautical Association
(Türkiye)

Assist. Prof. Dr. Tu÷ba NUR
Res. Assist. Erol KÖYCÜ

Sirnak University
(Türkiye)

Ramazan GEZEN

Selçuk University
(Türkiye)

Assist. Prof. Dr. AslÕ ERGENEKON
ARSLAN

Bilecik ùeyh Edebali University
(Türkiye)

STOCK PRICES AND STATIONARITY: FURTHER
EVIDENCE ON THE EFFECTS OF THE COVID-19
PANDEMIC ON THE TURKISH STOCK MARKET
THE RELATIONSHIP BETWEEN INTELLECTUAL
CAPITAL AND FIRM VALUE: DYNAMIC PANEL DATA
ANALYSIS ON BIST HOLDING AND INVESTMENT
INDEX FIRMS
E-GOVERNMENT APPLICATIONS AT THE MUNICIPAL
LEVEL
INVESTIGATION OF PUBLIC WORKERS’ OPINIONS ON
RENEWABLE ENERGY SOURCES ACCORDING TO
DIFFERENT VARIABLES

Assist. Prof. Dr. Meltem KESKøN

Ankara Yildirim Beyazit
University
(Türkiye)

CLIMATE FINANCE

Istanbul Medeniyet University
(Türkiye)

DIGITALIZATION IN MANAGEMENT ACCOUNTING
AND INTEGRATION OF MANAGEMENT ACCOUNTING
WITH TECHNOLOGY
WITHIN THE SCOPE OF INDUSTRY 4.0 AND THROUGH
THE PERIOD OF COVID-19 PANDEMIC

Ça÷la ÇETINKAYA
Assoc. Prof. Dr. Cevdet KIZIL
Assist. Prof. Dr. Erol MUZIR

20.02.2022 | HALL-1 | SESSION-1
Ankara Local Time: 0930-1200
HEAD OF SESSION: Assist. Prof. JAYASHANKAR.J
AUTHORS

AFFILIATION

TOPIC TITLE

Bibi Maryam Sadat

Poya Youth Social
Organization (Afghanistan)

THE ROLE OF WOMEN IN SECURING PEACE

Adhy Firdaus
Ahmad Fadli
Fahri

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Ganesha
(Indonesia)

HEADMASTER’S DEMOCRATIC LEADERSHIP STYLE ON
TEACHER’S PERFORMANCE: A STUDY QUALITATIVE
ON VOCATIONAL HIGH SCHOOL MANAGEMENT IN
JAKARTA AREA

Abdulgaffar Muhammad
Obodo Chukwuebuka Valentine
Maryam Ammani Lawal
Ashiru Yahaya Madigawa
Aliyu Aimal Nuru

Abdulgaffar Muhammad
Obodo Chukwuebuka Valentine
Maryam Ammani Lawal
Ashiru Yahaya Madigawa
Aliyu Aimal Nuru

Independent Researcher
Independent Researcher
Kaduna State University
(Nigeria)
Federal College of Education
(Nigeria)
Girne American University
(TRNC)
Independent Researcher
Independent Researcher
Kaduna State University
(Nigeria)
Federal College of Education
(Nigeria)
Girne American University
(TRNC)

PUBLIC EXPENDITURES AND ECONOMIC
DEVELOPMENT IN NIGERIA: A PERSPECTIVE OF
EDUCATION AND HEALTH SECTORS (1999-2020)

EFFECT OF FORENSIC INVESTIGATIONS ON
CORPORATE FRAUD DETERRENCE IN DEPOSIT
MONEY BANKS I

Prof. Dr, Jelena MAKSIMOVIû
Nikola SIMONOVIû

University of Niš
(Serbia)

METHODOLOGICAL EDUCATION OF TEACHERSʟ A
NECESSARY CONDITION FOR ACHIEVING REFLECTIVE
PRACTICE IN THE EDUCATIONAL PROCESS

Girma Abebe Gule

Khazar University
(Azerbaijan)
Woldia University
(Ethiopia)

FINANCIAL LITERACY IN ETHIOPIA: WHAT HAS BEEN
STUDIED AND WHAT HAS NOT BEEN STUDIED IN A
GLOBAL CONTEXT AN OVERVIEW

Assoc. Prof. Dr. Arvind Kumar Shukla
Research Scholar Deepa Priyanshu

Invertis University
(India)

THE CAUSAL FACTORS OF SUCCESS OF ISO 9000
CERTIFICATION: THE EVIDENCES FROM
DELHI NATIONAL CAPITAL REGION IN INDIA

Akylbekov K.A.
Assist. Prof. JAYASHANKAR.J

Abai Kazakh National
Pedagogical University
(Kazakhstan)
Hindustan Institute of
Technology & Science
(India)

NEW ECONOMIC GEOGRAPHY IN THE CONTEXT OF A
PARTICULAR SUBJECT OF STUDY
FINANCIAL MODELING IN BUSINESS: A STUDY

20.02.2022 | HALL-2 | SESSION-1
Ankara Local Time: 0930-1200
HEAD OF SESSION: Assist. Prof. Dr. PÕnar ÖZDEN CANKARA
AUTHORS
Assist. Prof. Dr. PÕnar ÖZDEN
CANKARA

AFFILIATION

TOPIC TITLE

Bilecik Sheikh Edebali
University (Türkiye)

NATIONAL SECURITY STRATEGY OF THE STATE OF
ISRAEL, FROM CONVENTIONAL WARS TO HYBRID
THREATS

O÷uzhan ER

Azerbaijan National Academy
of Sciences
(Azerbaijan)
Yildirim Beyazit University
(Türkiye)

Hüseyin DOöAN

University of Kocaeli
(Türkiye)

Assist. Prof. Dr. Tunay KARAKÖK

BartÕn University
(Türkiye)

Assist. Prof. Dr. Abdullah METIN

ÇankÕrÕ Karatekin University
(Türkiye)

Amrah BAYRAMOV

Hacettepe University
(Türkiye)

Farida TAGIYEVA

Dr. SadÕqlÕ Pԥrinaz
Rasim RZAXANOV

Baku Eurasia University
(Azerbaijan)
Baku State University
(Azerbaijan)

ARTICLE ABOUT THE BOOK RACISM IN THEORY AND
IN THE FACE OF SOCIAL EVENTS KRIKOR ZOHRAB
EFENDI’S ATTITUDE IN PARLIAMENT-I MEBUSAN
ABOUT THE PLANTS THAT WERE MENTIONED IN IBN
BATTUTA’S TURKEY RECORDS
ON ISLAMIC ACTIVITIES IN ANATOLIA IN THE XIIIth
CENTURIES
POLITICAL ENGINEERING AS A SOLUTION FOR
GOVERNMENT INSTABILITY: CASE OF LEBANON
THE MEASURES TAKEN AND THEIR CONSEQUENCES
BY THE GOVERNMENT OF AZERBAIJAN AGAINST THE
REBELLIONS OF ARMENIAN GANGS IN KARABAKH IN
1919-1920
YOKE
AS A NATURAL-HISTORICAL PROCESS OF MIGRATION,
OVERVIEW: DEFINITION AND CAUSES

20.02.2022 | HALL-3 | SESSION-1
Ankara Local Time: 0930-1200
HEAD OF SESSION:
AUTHORS

AFFILIATION

TOPIC TITLE

Dt. Abdallah ALHAMSS
Assoc. Prof. Dr. Özge PARLAR ÖZ
Dr. Res. Assist. Hatice ÇETøN
Prof. Dr. Sevil BøLGøN
Prof. Dr. Nezire KÖSE

Gaziantep University
(Türkiye)

CAD\CAM FABRICATED TEMPORARY RESTORATIONS
IN DENTISTRY
INVESTIGATION OF DENTISTRY STUDENTS AND
DENTISTS IN TERMS OF LOW BACK AND NECK
HEALTH: A PILOT STUDY

Lect. Hatice DEMøRAö
Lect. Aynur CøN
Prof. Dr. Sevilay HøNTøSTAN
Assist. Prof. Dr. Mehmet Ali FILDIùI

Hacettepe University
(Türkiye)
Gümüúhane University
(Türkiye)
Gümüúhane University
(Türkiye)
Karadeniz Technical
University (Türkiye)
Istanbul Medipol University
(Türkiye)

A CURRENT APPLICATION IN INCREASING THE
QUALITY OF LIFE OF THE ELDERLY LIVING IN
NURSING HOME: LAUGHTER THERAPY
2 DIASTEMA CLOSURE CASES IN WITH 2 DIFFERENT
METHODS

20.02.2022 | HALL-4| SESSION-1
Ankara Local Time: 0930-1200
HEAD OF SESSION: Sirhajwan Idek
AUTHORS
Alesyah Binti Asa
Nur Syahirah Binti Ariffin
Gabriella George
O÷uzhan KÜÇÜK
Assoc. Prof. Dr. Süleyman Sungur
TEZCAN
Umut CANBAZ
Assoc. Prof. Dr. Yetiú Bülent
SÖNMEZER

Muhammed Fatih YÜKSEL
Durul Büúra DøLDEN
Prof. Dr. RÕza ATAV

Eng. Sercan KIZILAY
Prof. Dr. Abdil KUù
Erdal AKKAYA
Assoc. Prof. Dr. Murat AYDIN
Dr. Muhittin BAYRAM

AFFILIATION

TOPIC TITLE

Keningau Vocational College
(Malaysia)

A SPECFICALLY DESIGNED TOOL TO SPREAD MORTAR
ON FLOOR FOR TILE INSTALLATION

Gazi University
(Türkiye)

A STUDY ON THE PREVENTION OF
ELECTROMAGNETIC INTERFERENCES BY RADIATED
EMISSION

Kirikkale University
(Türkiye)

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF HORASAN
MORTAR ON LIQUEFACTION RESISTANCE OF SAND

Eren Perakende SatÕú ve
Ma÷azacÕlÕk A.ù.
(Türkiye)
Eren Perakende SatÕú ve
Ma÷azacÕlÕk A.ù.
(Türkiye)
Tekirdag NamÕk Kemal
University
(Türkiye)
Uludag University
(Türkiye)
Erciyes University
(Türkiye)
Dicle University
(Türkiye)

GENERAL OVERVIEW OF FLAX FIBERS

SPRINGBACK PREDICTION IN TUBE BENDING
THROUGH FINITE ELEMENT SIMULATIONS
NUMERICAL INVESTIGATION OF LOW VELOCITY
IMPACT BEHAVIORS OF SHAPE MEMORY ALLOYS
ANALYSIS OF RESTING-STATE EEG SIGNALS WITH
LYAPUNOV EXPONENTS METHOD

20.02.2022 | HALL-5 | SESSION-1
Ankara Local Time: 0930-1200
HEAD OF SESSION: Dr. Miraç ERYøöøT
AUTHORS

AFFILIATION

TOPIC TITLE

Milena Nikodijeviü
Dragan Ĉorÿeviü

Univesity of Niš
(Serbia)

PRE-TREATMENT WITH FATTY ALCOHOL AND
DYEING OF WOOL FIBERS
REMOVAL OF AN ORGANIC POLLUTANT IN AQUEOUS
PHASE BY THE ELECTROFENTON PROCESS. EFFECT
OF SOME PARAMETERS ON THE DEGRADATION

Boulahbal Ines
Prof. Dr. Srÿan Kostiü
Prof. Dr. Nebojša Vasoviü

University Badji Mokhtar
Annaba
(Algeria)
Jaroslav ýerni Water Institute
(Serbia)
University of Belgrade
(Serbia)

UNVEILING THE STOCHASTIC ATTRIBUTES OF
GROUND ACCELERATION TRIGGERED BY MININGINDUCED SEISMIC EVENTS

Dmitry Pepelyaev
Maxim Shtern
Maxim Rogachev
Yury Shtern
Alexey Sherchencov

National Research University
of Electronic Technology
(Russia)

INVESTIGATION OF THE THERMOELECTRIC FIGURE
OF MERIT OF MATERIALS FOR MULTISECTION
THERMOELECTRIC GENERATORS

Dr. Miraç ERYøöøT
Dr. Sadeq Oleiwi SULAIMAN

Bolu Abant Izzet Baysal
University
(Türkiye)
University of Anbar (Iraq)

SPECIFYING OPTIMUM WATER RESOURCES BASED ON
COST-BENEFITRELATIONSHIP FOR SETTLEMENTS BY
ARTIFICIAL IMMUNE SYSTEMS, CASE STUDY: RUTBA
CITY, IRAQ

Rajyalakshmi.G
Dr. Y Ravi Kumar

Rajyalakshmi.G
Dr. Y Ravi Kumar
Teona Gogidze
Mariam Chkhaidze
Engr. Muhammad Junaid
Amani R.YNINEB
Prof. Dr. Samir LADACI
Hamza BENCHAITA
Prof. Dr. Samir LADACI

Osmania University
(India)
Defence Electronics Research
Laboratory
(India)
Osmania University
(India)
Defence Electronics Research
Laboratory
(India)
Georgian Technical University
(Georgia)
University of Engineering and
Technology
(Pakistan)
Ecole Nationale Polytechnique
de Constantine (Algeria)
National Polytechnic School of
Algiers (Algeria)
Ecole Nationale Polytechnique
de Constantine (Algeria)
National Polytechnic School of
Algiers (Algeria)

DESIGN AND ANALYSIS OF A STACKED MICROSTRIP
PATCH ANTENNA FOR WLAN APPLICATIONS
DESIGN AND ANALYSIS OF TRUNCATED STACKED
MICROSTRIP PATCH ANTENNA FOR WLAN
APPLICATIONS
USING MACHINE LEARNING
PERFORMANCE PARAMETER OF A SINGLE SERVER
QUEUE: A TEACHING FORUM
FRACTIONAL-ORDER MRAC ADAPTIVE CONTROL FOR
F15 AIRCRAFT PITCH ANGULAR MOTION USING
DYNAMIC INVERSION
FRACTIONAL ACTUATOR FAULT COMPENSATION
CONTROL FOR LATERAL DYNAMICS OF BOEING 747

20.02.2022 | HALL-1 | SESSION-2
Ankara Local Time: 1230-1500
HEAD OF SESSION: Assist. Prof. Dr. Yeúim KOÇ
AUTHORS

AFFILIATION

TOPIC TITLE

Assist. Prof. Dr. Adem YOLCU
Assoc. Prof. Dr. Taha Yasin ÖZTÜRK
Assist. Prof. Dr. Adem YOLCU
Assoc. Prof. Dr. Taha Yasin ÖZTÜRK

Kafkas University
(Türkiye)

Burhan AYDIN
Prof. Dr. Özlem EGE ORUÇ

Dokuz Eylul University
(Türkiye)

NEUTROSOPHIC SOFT MULTI BASIS AND
NEUTROSOPHIC SOFT MULTI SUB BASE TOPOLOGY
BOUNDARY AND DENSE SETS ON NEUTROSOPHIC
SOFT MULTI TOPOLOGICAL SPACES
DETERMINING THE MOST USEFUL RENEWABLE
ENERGY ALTERNATIVE FOR TURKEY BY COMBINING
MAUT AND TAOV METHODS

Prof. Dr. Selahattin KAÇIRANLAR
Dr. Issam DAWOUD
Res. Assist. Dr. Dünya
KARAPINAR
Res. Assist. Dr. Dünya KARAPINAR
Prof. Dr. Selahattin KAÇIRANLAR

Kafkas University
(Türkiye)

Cukurova University
(Türkiye)
AlAqsa University (Palestine)
Karadeniz Technical
University
(Türkiye)
Karadeniz Technical
University
(Türkiye)
Cukurova University
(Türkiye)

LINEAR CONVEX COMBINATION ESTIMATORS

WEIGHTED MøXED ESTIMATOR AND NEW ESTIMATE
METHODS BASED ON THIS ESTIMATOR

Levent AKYÜZ
Prof. Dr. Halis BøLGøL

Aksaray University
(Türkiye)

APPLICATION OF GM (1.1) AND EXGM (1.1)
FORECASTING MODELS TO TURKEY’S R& D
EXPENDITURES

Dr. Fatih ERDUVAN

NamÕk Kemal Anatolian High
School
(Türkiye)

BALANCING NUMBERS AS DIFFERENCE OF TWO
REPDIGITS

Assist. Prof. Dr. Yeúim KOÇ

Sinop University
(Türkiye)

EFFECT OF PHOTOPERIOD ON DEVELOPMENT,
NYMPHAL DEVELOPMENT TIME, SEXUAL
MATURATION TIME, PERCENTAGE OF NYMPHAL
DEATH

20.02.2022 | HALL-2 | SESSION-2
Ankara Local Time: 1230-1500
HEAD OF SESSION: Assoc. Prof. Dr. Zekiye TAMER GENCER
AUTHORS
Lect. Serdar OKAN
A. Pinar ÇITAK KOYGUN
Assoc. Prof. Dr. Zekiye TAMER
GENCER
Assoc. Prof. Dr. Mustafa HATøPLER
Dr. Nilgün KÖKSALAN
Assoc. Prof. Dr. Mustafa HATøPLER
Dr. Nilgün KÖKSALAN
Gürkan BAHAR
Assoc. Prof. Dr. Zekiye TAMER
GENCER
Lect. Serdar OKAN

AFFILIATION
Gumushane University
(Türkiye)
Sivas Cumhuriyet University
(Türkiye)

TOPIC TITLE
META ANALYSIS ON THE RELATIONSHIP QUALITY OF
SERVICE AND CUSTOMER SATISFACTION MADE IN
THE INTERNATIONAL AREA
ANALYSIS OF THE SQUID GAME FILM IN THE
CONTEXT OF SOCIO- ECONOMIC REALITY AND SOUTH
KOREA CULTURE TRANSFER

University of Trakya
(Türkiye)

DIGITAL ACTIVISM AND SOCIAL MARKETING

University of Trakya
(Türkiye)

SOCIAL MEDIA AS A TOOL OF CULTURE INDUSTRY

Sivas Cumhuriyet University
(Türkiye)
Gumushane University
(Türkiye)

THE ROLE OF DIGITAL MEDIA IN THE FORMATION OF
PRODUCING CONSUMER COMMUNITIES: AN
INVESTIGATION OF THE SECOND LIFE GAME
A META ANALYSIS ON THE EFFECT OF SERVICE
QUALITY ON CUSTOMER SATISFACTION IN THE
CONTEXT OF THE NATIONAL LITERATURE

20.02.2022 | HALL-3 | SESSION-2
Ankara Local Time: 1230-1500
HEAD OF SESSION: Assoc. Prof. Dr. Hamza KURTKAPAN
AUTHORS
Assist. Prof. Dr. Menekúe NazlÕ AKER
Assist. Prof. Dr. ùenay TOPUZ
Assist. Prof. Dr. Neslihan YILMAZ
SEZER
Assoc. Prof. Dr. ølknur Münevver
GÖNENÇ
Assist. Prof. Dr. ùenay TOPUZ
Assist. Prof. Dr. Neslihan YILMAZ
SEZER
Assist. Prof. Dr. Menekúe NazlÕ AKER
Assoc. Prof. Dr. ølknur Münevver
GÖNENÇ

AFFILIATION

TOPIC TITLE

Ankara University
(Türkiye)

A NONPHARMACOLOGICAL SOLUTION TO
PREGNANCY NAUSES: ACUPRESSURE

Ankara University
(Türkiye)

COMPLEMENTARY METHODS USED IN HOT FLUSH
DURING MENOPAUSE PERIOD

POPULATION AGING AND ACTIVE AGEING IN TURKEY

Prof. Dr. Neriman ARAL
Prof. Dr. Figen GÜRSOY
Res. Assist. Sena ÖZ
Res. Assist. Emin DEMøR

Nevúehir HacÕ Bektaú Veli
Üniversitesi
(Türkiye)
Sheffield University
(UK)
Nevúehir HacÕ Bektaú Veli
Üniversitesi
(Türkiye)
Sheffield University
(UK)
Ankara University (Türkiye)
Ankara University (Türkiye)
Ankara University (Türkiye)
Tarsus University
(Türkiye)

Assist. Prof. Dr. Erkin ARTANTAù
Dr. Hakan GÜRSOY

Osmaniye Korkut Ata
University
(Türkiye)

ANALYTICAL APPROACH OF MANAGEMENT TO THE
BURNOUT LEVELS AND SPIRITUAL PROBLEMS OF
HEALTHCARE WORKERS DURING THE COVID-19
PROCESS

Res. Assist. Rümeysa DEMIR
Assist. Prof. Dr. Fatma TANRIKULU
Lect. Handenur
GÜNDOöDU
Prof. Dr. Yurdanur DIKMEN
exp. Nurse Mustafa DEMIR

Medipol University (Türkiye)
Sakarya University of Applied
Sciences
(Türkiye)
Kartal Dr. Lütfi Kirdar City
Hospital
(Türkiye)

DETERMINATION OF NURSING STUDENTS’ SELFEFFICACY IN CLINICAL PERFORMANCE

Assoc. Prof. Dr. Hamza KURTKAPAN

Assoc. Prof. Dr. Hamza KURTKAPAN

AGING IN PLACE AND ELDERLY CARE ISSUE IN
TURKEY

EXAMINATION OF UNIVERSITY STUDENTS’
EXPERIENCES DURING PANDEMIC

20.02.2022 | HALL-4| SESSION-2
Ankara Local Time: 1230-1500
HEAD OF SESSION: Alina Amanzholova
AUTHORS

AFFILIATION

TOPIC TITLE
SYNTHESIS, CHARACTERIZATION AND ANTIBACTERIAL EVALUATION OF METAL COMPLEXES OF
SCHIFF BASES DERIVED FROM CEPHALOSPORINS
AND VANILLIN

Assoc. Prof. Dr. Bharti CHAUDHRY

University of Education
(Pakistan)
2Applied Chemistry Research
Centre (ACRC)
(Pakistan)
University of Delhi
(India)

SZJ Zaidi

University of the Punjab
(Pakistan)

Dr. Fahima NABI
Prof. OUNANE Sidi Mohamed

Yahia Fares University of
Medea
(Algeria)
Laboratory “Integrative
Improvement of Plant
Production (AIPV)
(Algeria)

Subhashish Dey

Gudlavalleru Engineering
College (India)
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STOMATAL REGULATION, RELATIVE WATER
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Prof. Dr. Mohamed ABOU-SALAMA
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SAGHOURI EL IDRISSI Imane
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Sadiki Muraga

Vaal University of Technology
(South Africa)
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ABSTRACT
COVID-19 has pushed back educational activities around the world. Students has suffered a
lot and so is the educators. Both the students and the educators have faced mental challenges
to cope with pandemic. To help students educators has come forward to organize remedial
classes to improve the understandings and skills. Remedial education is to assist students in
various ways to accomplish their academic target. It can be for any student even in normal
scenario who is lacking in some areas. During and afer COVID-19, role of remedial education
has become very crucial & vital. Students can be placed into remedial classes depending on
their skill level in specific course. Advantages of remedial education may include flexible
learning pace and flexible class participation, Elimination of time and space barriers, e-books
and research availability in the form of digital libraries and online databases. The educators
role is always very crucial and pandemic has made them more important to provide remedial
education by variety of methods and technologies, technical guidance, special attentions to
students, facilitating discussion, resolving the problems and encouraging them.
İn this paper we are trying to compare the requirements of remedial education before and after
COVID-19.
Keywords: Assessment, Remedial Education, Specialised Classes, Remedial Courses,
COVID-19.
Introduction
Remedial classes or remedial education which is also known as developmental education,
plays a crucial role in the student’s performance improvement. Remedial classes has a long
history. The main aim of remedial education is to provide special attention to the students
who have specific needs. İn September 2000, at the millennium summit leaders around the
world announced set of goals under the heading of “Millennium Development Goals”.

Full Text Book

Page 1

euroasiasummit.org

INTERNATIONAL EUROASIA
Congress on Scientific Researches and Recent Trends 9
18-20 February 2022/Antalya – Turkey

According to the report given by United Nations, it was found that majority of students from
the world has very poor infrastructure and required resources.
During and after pandemic online remedial method has become more popular to provide
students proper mentoring. Online remedial education can be defined as the instructional
method using information and communication technologies (ICT). Remedial education means
bridging the gap between the weaker students and their peer by strenghthening their academic
skills (Barrington, K., 2021). İn case of northern Indian states like Uttar Pradesh, Rajasthan,
and Punjab etc., the students have deficiencies specially in reading and writing english,
mathematics and chemistry. So, remedial education is for the students who are struggling in
spelling, reading, writing, students who are suffering with hyperactivity disorder.
Remedial education is also required because of the pandemic effect. In March 2020, India
started lockdown and the study at all levels suffered. Students at each level has lost the
momentum and knowledge. They have lost their foundation and are not capable to cope up
with the pressure of higher classes. Remedial education helps in multiple areas which are
responsible to ensure a meaningful and long lasting knowledge experience. There is no bar set
for students. Only thing is important that they should catchup the defined standard. In India
the education system is totally different. It judges the student based on percentage scores or
grades achieved. But students often kill their skills from other things like arts, sports and the
overall development. Hence, Remedial Education has a very significant role in emerging the
Indian education landscape.
Literature review
When we talk about the subjects and courses tutored to learners, remedial education can be
given as the training and support provided to the learners who requires advancement to join
the levels as their colleagues and friends. According to the study performed upon 23,000
students by associate professor Long, B. T. (2005) along with Bettinger, E. P. of Case
Western Reser University, which indicates the outcome of remedial education were having
more possibility to progress or move from two-year to four-year colleges, as assessed to the
students who didn’t take remedial classes. According the Field (2000) education is a essential
tool that unlocks all doors to modern-day living.
According to the study of Banerjee et al., it shows that they have strong evidence that
remedial classes facilitate students to improve their reading, writing and mathematics skills.
To increase remedial class attendance, it is important to adopt these remedial education
programs into the Indian education system and to conduct them during regular hours
(Banerjee et al’, 2016).
Perin, D. (2021) suggested that the remedial classes can be proposed to other courses e.g.
science, mathematics or study skills. According to Denzin (2017) remedial education can be
recognized as compensatory, Ganga et al., (2018) defined as developmental education, Hu &
Liu (2017) called it elementary education and academic advancement was the term given by

Full Text Book

Page 2

euroasiasummit.org

INTERNATIONAL EUROASIA
Congress on Scientific Researches and Recent Trends 9
18-20 February 2022/Antalya – Turkey

Glaziou, Sismanidis, Zignol & Floyd (2016). As per Glaziou et al., (2016), in Canada,
academic upgrading is the term used for remedial education. And in US, people choose the
term developmental education instead of remedial education (Ganga et al., 2018).
Misra S. (2015), in her research on remediall classes in medical colleges in India, titled
“Remedial Education in Medical Colleges”, concluded that 6% to 15% of medical students
faced academic obstacles and this percentage was rising as time goes on. Author
recommended ways in which remedial support can be provided, in person guidance and
mentorship can be provided to improve the students knowledge.
A precise review on educational programmes in the under development countries carried by
Suzanne L. W. W. (2016). The review was conducted to assist the policy makers by
recognizing educational involvments which are helpful. Author also suggested to provide
remedial classes at the time when it is most effective to those students who are trailing
behind. İn case of India, very low evidence exists for remedial classes in higher educational
organizations.
Yolak, B. B. et al (2019) argued that remedial education had social, psychological, academic,
economic, and vocational improvement influences on students’ existance. Studied carried by
Lavy, V. et al., (2018), remedial education system must be brought in and there should be
policies and strategies to implement in higher educational institions so that students can be
nurtured to better educational success. Apart from these remedial educations there must be
some sort of research work which should be strongly connected with the students success rate
by using remedial classes. İn case of India, higher educational institutions are not very well
monitored properly to verify the remedial education is being implemented.
Furthermore, the complication in streamlining the teaching and learning materials, students’
study overload and lack of institutional support were viewed to be additional difficulties come
across in remedial education programs (Noprianto, E.; 2019).
Discussion
The aim of the study was assessment of the requirement of remedial classes in higher
education and there outcomes. Due to the advancement of Information and Communication
Technology, most of the countries have the basic infrastructure but still there are countries
and areas which are lacking. Findings suggests that the COVİD-19 has caused severe
destruction in education systems around the world in history. İt has affected nearly 1.6 billion
learners around the world. Closures of schools, colleges, universities and other learning
institutions have impacted 94% of the worlds student population, upto 99% in low and lower
middle income group of countries (United Nations, 2020).
Institutions Closure and Educatıon Dısruptıon
This interruption in education due to COVİD-19 pandemic will have a disproportionately very
negative impact on the students and youth of the country and especially for those who have
problems in continuing learning from home. There is growing concern that if the learners are
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not properly supported it will hinder their career growth. This would further worsen the
situation and ripple pre existing disparities and there will be risk reversing progress on
sustainable development goals (United Nations, 2020)..
During the time of university closures, there was need to ensure that the learning activity
should not be stopped so it became priority for every educational institutions to continue the
learning for students, requiring teachers to move to online delivery of lessons. It became
priority for governments all over the world, in areas with limited connectivity, governments
have used more traditional distance learning modalities, often a mix of educational television
and radio programming, and the distribution of print materials. Some universities have
suspended the teaching and learning activity due to the lack of infrastructure for both learners
and educators (United Nations, 2020).
Efforts Made to Endorse Inclusıve Learning
As country adopts distance learning practices, students with disabilities are facing obstacles
due to the absence of necessary tools, internet access, accessible materials, and most
importantly the support that would allow learners to stick to online programmes. Countries
are developing tools and resources for such students. This demands improved ease of access
features such as acoustic recitation, sign linguistic video and simpler text and reasonable
accomodation to the needy students (United Nations, 2020).
During assessment we found that pandemic caused some good and some bad effects on
students and educators. In terms of monetary, health and academic some effetcs were not
good but some effects were very beneficial. We have summarized the effects during pandemic
and effects due to change in life style (Karimi, B. Et al., 2021).
Effects on Students During Pandemic Period
Health Effects
x
x
x
x
x

Lack of support for patients
No emotive support
Facing anxiety and sadness
Mental health disorder
Push back needed surgery

Monetary Effects
x
x
x
x
x

Salary cutdown
Loss of job
Additional hours to work
Reduced opportunities
Reduced income

Academic Effects
x
x
x
x
x
x
x

Challenging schedule
Relocation
Procrastination due to online
learning
Change the residences
Interruption due to online
learning
Spoiled daily routine
Absence of enthusiasm

From the above summary we can conclude that some people found academic effects very
challenging and for some it was like an opportunity to get more enhancing.
Apart from all the complexities, students still needed remedial classes at various levels.
Remedial education is not required for a long duration classes, instead they may be provided
for a shorter period of four to six weeks depending on the courses to support the students to
gain the speed and comeback to the track. Remedial education is not a matter of shame and
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discouragement for students. Remedial classes can also boost the habits to learn and
determination towards their aim.
Conclusions & Recommendatıons
Pandemic has caused destructions in education sector, yet the educators around the world has
proved that they are worried for their students. They are trying as much as they can to fullfill
the educational loss. As per literatures discussed in the paper, remedial classes are beneficial
for the students who lack in some area of study. In case of India (specially northern part of
India), students are generally lacking in english, mathematics and science courses. They
require special attentions and remedial classes in these courses. Remedial education should be
a system which can be part of educational curriculum. And also the government and
educational institutions should work effectively on it so that students and youth regain their
promised future. As Banerjee et al. (2016) argued that remedial classes and the effectiveness
of remedial education can address the learning gaps effectively. Below are some
recommendations:
x

Ensuring the safety for all after returning to physical premises via maintaining social
distancing and implementing proper public health measures.

x

Most demoted students should be included in reopening strategies and adequate health
measures and proper attention need to be provided for students with special needs.

x

Measure to reach all learners and address the needs and ensure they receive the quality
and full term education.

x

Universities, colleges and other educational organizations should provide
psychological guidance to the students to overcome from nightmares of pandemic.

x

İt is essential that teacher should be better prepared and supported if equitable and
inclusive learning in and beyond classroms is to be guaranteed. To ensure that they
have sufficient skills to meet students requirement at their level.

x

The digital solutions to improve teaching and learning need to put equity and inclusion
at educational institutions to ensure all students may benefit from them.
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ABSTRACT
The spread of deadly Corona virus has affected societies and economies all over the world and
will permanently reshape globe and it continues to unfold. The technology industry in India
has always been known for its cutting edge innovation and its global success. The IT industry
has been the hallmark of the Indian growth since the 1980, but the effects of Covid-19 are
having a significant impact on the technology sector. International Foundation for Information
Technology (IF4IT) defines IT industry as an industry which is responsible and accountable
for the technology used for planning, design, construction, testing, distribution, support and
operations of software, computers and computer related systems that exist for the purpose of
data, information and knowledge management and processing.
In this research paper, we are assessing the challenges arising out of Covid-19 as well as new
opportunities generated after Covid-19 for the Indian IT Industry.
Keywords: Opportunities, Challenges, IT industry, Corona virus.

Introduction
"The COVID-19 epidemic has caused violent changes in multitudinous businesses, and
Information Technology (IT) assiduity is the major among them. The adverse consequences
during the present circumstance are more varied with formative issues." [3]
"The years 2020-22 have seen a lot of growth and a lot of vulnerability. However, creativity is
no longer considered solely as a means of empowerment; it has become far more vital. Guests,
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associations, and networks all over the world are concerned about the (COVID-19) situation,
which is causing them financial hardship.[2] Resilient IT sector
The most often used method of opening the economy has begun. During the lockout, the
majority of IT organizations pursued telecommuting (WFH) and will likely pursue it in the
future as well. Many of them regard this decision to be critical because it has resulted in
significant activity reduction and cost reduction for these enterprises. [5]
According to research firm IDC, India's overall programming requirement is expected to grow
at 3.8 percent year over year in 2020 as businesses reconsider their IT investment in the wake
of the Covid-19 outbreak.[1]
According to IDC, product demand in the country is expected to grow at a compound annual
growth rate (CAGR) of 7.6 percent from 2019 to 2024. The Covid-19 pandemic has caused a
significant decline in general programming requests, prompting businesses to rethink their IT
spending, according to the report. Projects are now focusing on functional adaptability.
Because of the COVID-19 epidemic, innovation is at the forefront of gambles that are
undergoing significant changes. It poses a threat and creates new avenues for each
organization in the area. [1].
The COVID-19 pandemic has uncovered the degree to which we depend on innovation and
how it has become coordinated with pretty much every aspect of our economy and life. We've
seen innovation used to maintain "the status quo," to replace traditional social
communications, and to prepare for the COVID-19 pandemic.
As a result, the debate over the financial impact of innovation linkages is becoming
increasingly complicated. Innovation is a broad topic, and no invention association is
immune. Many predictable patterns can be found by looking at the specific rates of innovation
associations. Swayed by subsector, programming was influenced less directly than other areas
for the most part. COVID-19's impact by assiduity around the world in 2020 is depicted in the
graph below.
Covid-19 is one of the most dangerous brains on the planet right now. We haven't had a major
calamity in a long time, and we're still unsure how long this pandemic will endure. Every
minute, thousands of people die all around the planet, but the world's frugality has been
oppressively hampered. While Covid-19 has had a significant influence in a number of
advanced countries, including the United States, India, the United Kingdom, Italy, Spain,
Russia, France, and Germany, it has also had a disastrous impact on the rest of Europe.
Numerous industries, particularly those tied to tourism, have been completely destroyed.
Hospices and cafes, as well as aviation and taxicabs, are among the worst hit. [4]
India's diplomatic endeavors' on the international stage are guided by the principle of
Vasudhaiva Kutumbakam, which means "the world is one family." This is the kind of story
the world requires at this point in history. India's plea for a reformed and reinvigorated
multilateralism is resonating with world leaders and policymakers.[5]
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Fig 1: COVID-19 impact on software spending worldwide 2020, by industry [Source- Statista Research
Department]

Literature Review
COVID-19 has pushed back each and every industry and company towards new challenges
and Information Technology companies are also affected. They are forced to change their
working style and adopting new ways which was done never before. IT companies have
learned new lessons of working style. Pandemic's impact and harshness on various sectors and
industries vary. Although companies are working on the policy of look forward, predict and
adapt [6].
As per the report of Daga, V., & Kaka, N. (2015), “Shaping the Digital Revolution”, over the
couple of decades Indian tech and service industry has changed India and is back on track to
achieve revenue of $ 225 billion. Indian technology industry is driving enormous
enhancement and is empowering new job formation. The industry is imagining the progress of
more than 10% and $ 350 billion by 2025 [9].
COVID-19 brought blessings for Indian Information Technology companies. Due to the
pandemic, Indian IT sector received 5% of increased in revenue. As per the report of The
Economic Times during pandemic travel bans were very fruitful. The offshore revenue of
Infosys has increased from 72.4% in March 20 to 75.7% in March 21. And the same was the
case for L&T Infotech. Which increased from 78.5% to 82.1% during the same period? Work
from home culture has given new opportunities and clients are more open to the people who
are working at remote locations. [8]
According to the November 2021 (IT & BPM) report of India Brand Equity Foundation
(IBEF), a Trust established by the Department of Commerce, Ministry of Commerce and
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Industry, Government of India, sector composition of IT Services having share of $ 86 billion
and the same financial year total percentage of export was 54% for IT services. It is expected
that in financial year 2022, Tata Consultancy Services (TCS), Wipro and Infosys top
companies of India, may provide 1.05 lacs job opportunities and IT and by 2025 business
services market are projected to reach $ 19.93 billion.[10]
Dr. Parminder Kaur, Head, Training and Placement, MGM University, Maharashtra, India,
argues that COVID-19 has provided Healthcare, Smart Farming, E-Commerce and Industry
4.0 opportunities in IT Sector. People adopted the healthy and hygienic practices and they
moved towards digital activities. From financial transactions to health services, online
education, food, e-shopping and other activities. An Indian IT company has grabbed the
opportunities through both hands. It has given boom to IT sector [11].
Key challenges to the IT companies in India are to build a digital national talent, train people
to get use to mix working culture; make new markets and partnerships in India and in abroad.
Need to make aware about cyber threats and spend more on cybersecurity and most
importantly need to improve customer satisfaction [12].
As per study conducted by Singh, T. (2020), Indian IT companies have taken few important
actions related to its employees and job security. The announcement is summarized in the
table given below:
S. No.
1.
2.
3.

Company Name
PayPal
Salesforce
Cognizant

4.
5.
6.
7.

Wipro
Infosys
Morgan Stanley
TCS

Announcement
No cuts in manpower
No cuts in manpower
Will pay 25% more on basic salary for April to
employees working in India
No cuts in manpower
No promotions & salary increase
No cuts in manpower
No cuts in manpower. Also, full payment to
permanent/temporary employees even if they couldn’t
come due to quarantine rules

Table 1: Summery of Indian IT Companies taken action on manpower & Salary during pandemic [7]

India is one of the greatest and fastest-growing markets for digital consumers, with 560
million web subscribers in 2018, second solely to China. Indian cellular information
customers consume 8.3 gigabits (GB) of facts every month on average, in contrast with 5.5
GB for cell customers in China and somewhere in the vary of 8 to 8.5 GB in South Korea, an
superior digital economy. As per analysis Indian users have 1.2 billion cellular cellphone
subscriptions and downloaded content are more than approx. 12 billion apps in 2018. Our
evaluation of 17 mature and rising economies finds India is digitizing quicker than any
different united states in the study, retailer Indonesia—and there is masses of room to grow:
simply over forty percentage of the populace has an net subscription. Before the pandemic the
increase of the digital India application in India indicates a tremendous figure in quite a
number sectors of IT industries throughout the 2014 -2018 as proven in figure given below:
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Fig 2: Growth of Digital usage during session 2014-2018 [8]

Opportunities and Challenges of IT Industry in India during Covid19
Opportunities for IT Industry
There are numerous motives for the IT enterprise to gallop at a quicker clip than ever earlier
than. The world has seen that the internet has been the savior that keeps organizations alive. It
helped human beings stay linked to their families and friends. It helped companies stay active
at some stage in these unprecedented instances as personnel are working from home. Kids are
attending faculty lessons remotely. Humans are consulting medical doctors on-line. Then
grocery apps helped human beings order their month-to-month grocery items online. On-line
price apps like Google Pay and Paytm have made existence less difficult for human beings. In
addition they assist us save money by way of effortlessly making bills.
IT enabled services and Software services will remain the most significant enabler in the
growth and development of India. According to the logical periodic check of RBI on exports
of computer software and information technology enabled services. The check collects details
on India’s exports of software services like Software services/IT enabled services/ Business
Process outsourcing (BPO) Services as per type of exertion on-point/ off-point nature of
services, country of destination and four modes of force.
Work from home for knowledge workers seems to have been rather successful, with
some productivity gains. But the big question is how it will look like after the
pandemic. According to a Gartner survey, 82% of employers will allow employees to work
remotely some of the time, and 47% say that they will do it all the time. The future of work,
or at least where it will be done, will be highly virtual.
We are already seeing video chat software such as Zoom, Teams and Slack playing a critical
role in connecting employees to their jobs and connecting families and friends. Many of these
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technologies have been around for some time, but they started to play a far more prominent
role and will continue even after Covid-19.Some opportunities that arose during covid are:
Distant Interaction
People commenced utilizing technology to socialize with their near and dear ones after
physical relations and social events came impracticable. People began to use technology to
socialize with their loved ones as physical relations and social events turned impracticable.
Business automation
Companies moved unexpectedly to set up virtual and automation technologies, dramatically
accelerating traits that have been unfolding at a miles slower tempo earlier than the crisis.
COVID-19 speeds up business enterprise use of automation in virtual transformation.
Digital learning
People began utilizing technology to socialist with their near and dear ones after physical
interactions and social events became impractical. People began to use technology to socialist
with their loved ones as physical interactions and social events became impractical.
Online Retail Marketing
Like other sectors, the education sector too endured a ocean change and digital literacy came a
new trend. Further educators started taking online classes and several ed-tech launch-ups like
BYJU’s, Unacademy, upGrad, Vedantu flourished. Scholars as their parents were encouraged
to borrow the online mode of education and they soon came familiar with Drone videotape
calls for entering normal lectures and attending their examinations online.
Online entertainment
It also brought a conspicuous swell in the time people spent in watching content on colorful
OTT platforms like Netflix, Amazon Prime and Hot star etc. This was egregious as further
and further people reckoned on these OTT platforms for recreation after a excited day.
Coming to the smash in the online gaming member, the epidemic started exponential growth
in online videotape games as the changing work- life patterns forced numerous to play online
videotape games for relaxation. Several videotape games especially designed for children
came monstrously popular during these times, conceivably due to lack of physical exertion
and the void created by the epidemic.
Online fitness
Looking at the health sector, online yoga and fitness sessions came veritably popular due to
apps like Cure. Fit and Fitter which brought in live drill sessions which helped fitness freaks
to pursue their passion indeed during the lockdown. A lot of people bought fitness outfit to
exercise at home with the help of technology.
Telehealth
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In the recent times, technological and digital metamorphoses have joined hands together for a
healthier future. Some of the rearmost developments are remote consultations, telemedicine,
targeted treatments, and healthcare mobile apps.IoMT drones and robots have joined hands
together for the advancement of telemedicine field, which can be used for spreading limited
clinical coffers across a wide geographic area. It improves quality of care and access during
the ongoing epidemic. All these technologies are on the way of growing to help us fight
against the deadliest afflictions.
Remote Work
The COVID-19 epidemic forced people to borrow internet and internet- grounded services to
communicate, interact, and perform their sanctioned duties from home. With the help of the
technology, we started sharing in virtual meetings, work from home came a new culture and
we gradationally came familiar with terms like “You’re on mute” on Zoom, MS Brigades and
Skype meetings.
Reported^
(1)
1,815

Final Estimates
(2)
6,115

858,608

992,141

538,395

614,678

26,958

33,230

236,039

278,507

57,216

65,726

966,639

1,100,172

3.1 Mode 1 (cross-border supply)

746,650

862,661

3.2 Mode 2 (consumption abroad)

1,029

1,191

108,031

108,031

Item
1. No. of companies
2. Total Exports of Software Services
2.1 IT services
2.2 Software Product Development
2.3 BPO Services
2.4 Engineering Services
3. Total Exports of Software Services
(Including commercial presence)

3.3 Mode 3 (commercial presence)

3.4 Mode 4 (presence of natural person)
110,929
128,289
^ Responses by the largest 20 companies ensured industry representation in the survey coverage.
Table 1: Survey Response and Final Estimates for 2020-21 – A Snapshot [Source: RBI Survey Report 2020-21]

Activity

2019-20
US $
₹ crore
billion*
(1)

Share
(%)

(2)

(3)

607,203

85.7

i) IT services

571,712

ii) Software Product Development

2020-21
US $
₹ crore
billion*
(5)

(6)

66.6

647,908 87.3

65.3

80.7

62.7

614,678 82.8

62.0

35,491

5.0

3.9

33,230

3.3

B). IT Enabled Services

304,499

42.9

33.4

344,233 46.4

34.7

i) BPO Services

236,172

33.3

25.9

278,507 37.5

28.1

ii) Engineering Services

68,327

9.6

7.5

65,726

6.6

A). Computer Services
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Total Export of Software Services (A+B) 911,702

128.6

100.0

992,141 133.7

100.0

Table 2: Software Services Exports from India [Source: RBI Survey Report 2020-21]

Fig 2: Market Size (Source: IBEF)

India’s digitally professional pool has grown over the duration and accounted for around 75
percent of global digital talent. India’s 4 giant IT corporations (TCS, Infosys, Wipro, HCL
Tech) have employed extra than one million employees. New IT-based technologies in such
sectors as education, telemedicine, remote monitoring, share market, etc. are increasing and
boosting the demand in the digital economy. [13]

Fig:4 transform India's economy, sector by sector [13]

Challenges for IT industry
It is now not but clear how terrible the financial system will be, making it tough for analysts
and organizations to predict the influence of the epidemic on the IT industry. Some key
elements will create challenges for the IT industry. These elements are:
Digital Revolutions
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Speaking optimally, the pandemic is accountable for pushing extra associations round the
world to acquire superior changes, which combine the opportunity of transferring on to laptop
improvements to supervise many expert skills, inclusive of commercial enterprise cycles and
customer commitment.
'Captive Centers' Fight
"Captive centers" of international companies like Walmart Labs and U.S. outlets Target and
Lowe's are amongst many that have such centres primarily based in India and have struggled.
Data analytics, IT administration, and lookup and improvement are amongst the offerings
furnished through these centres to the parent corporation.
Work-from-Home problems
The statewide shutdown was imposed in India as a result, IT services and outsourcing
companies in India struggled to transition their personnel to a remote-work environment.
Companies hurried to give computers to hundreds of thousands of workers, overcome
insufficient Internet bandwidth, and obtain client consent to allow working from home, which
had previously been prohibited owing to security concerns.
Deterioration in Expenditure
The pain for IT and outsourcing organisations derives from a drop in IT project spending by
corporations in the United States and internationally, particularly in areas like travel and
tourism, hospitality, and aviation, which have lost 80% to 90% of their earnings. Banks and
financial services organisations, for example, are in cash-conservation mode and looking to
postpone new IT initiatives.
Jobs Are At Risk and Workers Migration
The effect of the industry's lag is that many thousands of jobs square measure in danger. The
majority of workers were migrated from metro cities to their home town due to loss of their
jobs.
Other Challenges For IT Organizations İnclude
IT companies may have to buy laptops for their employees (non-laptop users) who want to
work from home increasing operational costs.COVID-19 continues to promote increased
participation in digital homework. The linkages and objectives for the use of non-disaster
content are promising. Digital well-being is at the forefront of our minds as security and
privacy concerns deepen. Industry may be required to cover the cost of the dongle, as well as
the employee's monthly internet fees, which will add to the company's financial burden. IT
organizations may be forced to forsake the floors yet, the rental and other key support costs
will continue to rise as before.
Future Scope
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Future belongs to India with an outstanding share of work from distinctive components of the
world and the placement of Indian specialists throughout the globe.
• Growing demand: In FY22, the pinnacle three Indian IT companies, TCS, Wipro, and
Infosys, are anticipated to provide 1.05 lakh job opportunities, due to the growing
demand for intelligence and skill. India‘s IT and enterprise offerings market is
projected to attain US$ 19.93 billion with the aid of 2025.
•

Global Footprint: Indian IT corporations have transport facilities throughout the world
and are nicely various throughout verticals such as BFSI, telecom, and retail.

•

Policy Support: In September 2021, the Indian authorities issued the Goods and
Services Tax (GST) Council’s clarification on intermediaries for the IT & BPM
industry, simplifying the refund process.

•

Competitive Advantage: In FY21, India ranked 1/3 global with 608,000 cloud
specialists throughout all verticals, which includes technology. Japanese investments
in the Indian IT area grew 4X between 2016 and 2020. Investments stood at US$ 9.2
billion in the overview duration.[14]

Conclusion
India's economic growth has been augmented and expedited by the IT industry. This industry
consumes a large pool of Indian professional human resources, transforming the United States
into a global IT center. The IT industry has played a key role in reshaping India's financial and
governance landscape. India's IT industry is making strides in new disruptive technologies
and will play a key role in the world's ongoing fourth industrial revolution.
The modern government's Atmanirbhar Bharat project is bringing a lot of change to the IT
sector. Previously, the Hardware section had been overlooked in some way. In India, the focus
is now also on the manufacturing of construction hardware. The first and most important stage
is for TATA to start producing integrated circuits (ICs) in India. India is expected to have a
digital economy of $5 Trillion by 2025.
x

One of the largest electronics markets in the world anticipated reaching $400 bn by
2025

x

Indian Electronics Manufacturing Service (EMS) Industry is expected to grow 6.5x
from $23.5 bn to reach $152 bn by 2025

Under the automatic procedure, one hundred percent FDI is permitted. The world electronics
market is projected to be really worth greater than $2 trillion dollars. From 1.3 percent in 2012
to 3.6 percent in 2019, India's share of international electronics manufacturing has increased.
According to a record through enterprise physique, Nasscom and international consulting
association McKinsey, India's technological know-how offerings enterprise can generate
$300-350 billion in annual income by means of 2025 if it can capitalize on the fast-emerging
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enterprise possible in the cloud, synthetic brain (AI), cybersecurity, and different rising
technologies. Domestic tech offerings may upward jab by means of 2-4 percentage over the
subsequent 5 years, in accordance to the report, as sectors at some stage in the world proceed
to undertake digitalization at a speedy tempo in order to get better quicker from the covidinduced disruptions.
Governments across the world, including India, are propping up the roll out of 5G technology.
This will further give motivation to telemedicine in India. 5G will also give a fillip for Smart
Metropolises across the country.
The rollout of fifth-generation (5G) communication technology, developing adoption of
artificial intelligence, Big Data analytics, cloud computing and the Internet of Things (IoT)
will further expand the dimension of the IT enterprise in India. As the measurement of India’s
digital financial system is increasing, IT companies are establishing their facilities in tier II
and tier III cities which will similarly enhance the growth and minimize the existing
disparities.
New digital systems are already visible, reshaping consumer-producer interactions in
agriculture, healthcare, retail, logistics, and other sectors. In healthcare, patients could turn to
teleconsultations via digital voice or HD video, and in retail, brick-and-mortar stores would
find value from being part of e-commerce platforms. By 2025, the digital India program could
transform India's economy in the various sectors by sectors.
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ABSTRACT
Corporate social responsibility is vital strategy for the investment of portion of earning of big
corporate houses for the better development. It’s encouraging the industrial leader to
participate in the creation of healthy world by contributing their earning in the
underdeveloped sector and the sectors which are needed more attention for the balanced
development. The disparity in the development of various sector in the country are now
allowing the major corporate houses to disburse the mandatory fund in the required sector. It
is expected for improvement in the index of regional development and industrial development
through the allocation and disbursement of fund of corporate social responsibility. The
purpose of this paper is to describe and analyze the funds of corporate social responsibility
distributed in various region across the country by analysing secondary data. According to
companies act 2013 the funds of corporate social responsibility has to be distributed in the
sector of education improvement, poverty eradication, hunger minimization, maintaining
gender equality, create environmental sustainability, restoration of heritage sites, development
of technology and rural development across the country.

Keywords: Corporate Social Responsibility, Strategy, Poverty, Development, Investment,
Industrial
INTRODUCTION
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Corporate Social Responsibility (CSR) is a business model that is self-regulatory in which
companies are socially accountable to itself, its stakeholders and to the public. In the ordinary
course of business, a company engaged in CSR is working towards enhancement of society
and environment and after the enactment of Companies Act 2013 by Ministry of Corporate
Affairs, Corporate Social Responsibility (CSR) has been a mandatory provision to take up
projects towards social welfare. This CSR initiative will drive the nation towards achievement
of sustainable development goals in transforming India. CSR is equally valuable for
companies itself as it is for community because CSR activities can help to stimulate a stronger
bond between employees and corporations, boost morale and help both employee and
employer to feel connected within the world around them. Although CSR programs have
generally been most common among large corporations, small businesses also participate in
CSR through smaller-scale programs such as donating to local charities and sponsoring local
events. The CSR fund is engaged in many developmental programs for alleviation of poverty,
employment generation, nutrition, health care, gender equality, education, environment
sustainability and rural development. And this paper shows the analysis of the amount spent
yearly in different regions of the country for the mentioned activities.
RESEARCH METHODOLOGY

Objectives
1. To study the Pattern and Trend Corporate Social Responsibility
2. To Analyse the CSR expenditure
3. To analyse the regional distribution of CSR fund

Data Analysis
The study is based on secondary data retrieved from National CSR Portal during the
commencement of the study; the study is also based on several literature of concern area of
research. The approaches of analysis are derived after the review of various research paper
and report published in the area. The data is analyse through using MS-office specially excel
and its tool.
LITERATURE REVIEW
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1. Mrs. Abilasha. N1, Prof.Madhu Tyagi “Impact of CSR on Financial Performance
of Top 10 Performing CSR Companies in India” IOSR Journal of Economics and
Finance (IOSR-JEF), 2019
In this paper the effectiveness of New Companies Act, 2013 on CSR was examined and its
impact on financial performance. 10 Indian companies were selected to measure the
financial performance- Profit before tax, Return on capital employed, and Return on
Equity and Return on Asset. The result shows that companies contributing to CSR have
positive impact on overall financial performance and all the companies were spending at
least 2%.
2. Jamana Lal Teli, M. L. Sharma, “Review Impact of Corporate Social
Responsibility Public Ltd. Companies of India” in Journal of Advances and
Scholarly Researches in Allied Education | Multidisciplinary Academic Research,
Volume: 16 / Issue: 6 Pages: 665 - 671 (7),
E-ISSN: 2230-7540, 20
This study says that the roots of CSR lie in philanthropic activities. It is also building
balance between financial, environmental and cultural requirements at the same time it
fulfils the requirement of shareholders and stakeholders. The article evaluates how
CSR works in India and how many works for achieving economic development. The
research has concluded that the organization is CSR in the form of business policy for
maintaining their market share and it is questioning the transparency and accuracy of
CSR expenditure. But the amount of CSR expenditure is increasing over the years.
3. LEELA
KUMAR,
“THE
IMPACT
OF
CORPORATE
SOCIAL
RESPONSIBILITY ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT” SSRN-Id2426049
This paper analyses effect of company Act 2013 (Section-135) on sustainable
development and the relationship of CSR with high financial performance. The paper
found that mandatory CSR has positive impact on Sustainable development. CSR
plays a main role in improving the societies with the objective of National
development through solving the issues of education, health, environment and
livelihoods. In this paper there were many case studies of various companies on
implementation of CSR. It was found that Coca-Cola was blamed of water pollution
for this the brand suffered a huge loss with an overall sales drop of 40% as well as
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reputation damage in India. The paper came up with the suggestion to make provision
of penalty and take strict action against those who fail to comply by the terms of
Section-.135 and show reason for their non-compliance.
4. Ajay K. Singal, “CSR Initiatives and Practices: Empirical Evidence From Indian
Metal and Mining Companies” SAGE Open July-September 2021: 1–11 © The
Author(s)

2021

DOI:

10.1177/21582440211032674

journals.sagepub.com/home/sgo, 2021
5. In this paper, the research is focused to identify the solution to CSR challenges faced
by government using Text Network Analysis. The study assesses the variation in
internal governance and external implementation strategy for CSR distribution across
the heads of distribution. The study concluding that the participation of metal and
mining companies in CSR has to increase. for better development of villages, health,
water and drinking facility and sanitation etc. It is also concluded that the most of the
working companies which are the part of studies worked with local private bodies or
Municipal Corporation instead of try to work independently. During the execution of
CSR, companies realize that they are co responsible for CSR challenges faced by the
government and they can construct shared values and view. The study suggested that
companies should be “a corporation that cares” that will build a good social and
relational capital to avail the benefit of competitive advantages.
6. Dr. Nayan Mitra et all “Mandated Corporate Social Responsibility In India:
Opportunities, Constraints, And The Road Ahead”. https://ssrn.com/abstract=3294352
The study focuses on historical background and models of the CSR practices in India,
in this study it has concluded that the due to economic structure of the economy the
traditional practices of CSR unable to contribute at par in the development of the
nation. Therefore its higher need to take a suitable action that can be utilize it for the
development and the resulting this the CSR mandate policy is came to existence in the
India. The study it has to conclude after analysis of evidence of its practices over the
period that the changing way of CSR practices from voluntary to mandatory CSR. It is
also suggested to do more transformation of the country from rural Bharat to hi tech
smart villages and so on to achieve the social, economic and environmental
development of the nation.
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DATA ANALYSIS
TABLE 1: CSR Data state wise amount spent
Colum
n

A
1
2
3
4
5
6
B
1
2
3
4
5
6
7

CSR Data- State Sector Wise
Amount Spent year wise

States/UT
2014-15
(INR Cr.)
EASTERN REGION
Andaman
0.29
And Nicobar
Bihar
36.68
Jharkhand
79.56
Odisha
252.18
Sikkim
1.19
West Bengal
194.85
TOTAL
564.75
NORTHERN REGION
Chandigarh
1.77
Delhi
237.43
Haryana
187.40
Himachal
10.94
Pradesh
Jammu And
43.70
Kashmir
Punjab
55.60
Rajasthan
299.75
TOTAL
834.82

2015-16
(INR
Cr.)

2016-17
(INR Cr.)

2017-18
(INR Cr.)

2018-19
(INR Cr.)

0.55

0.83

0.76

0.82

1.29

0.66

124.61
117.03
624.04
1.98
415.41
1,283.62

100.81
95.69
316.73
6.83
290.35
811.24

107.72
110.18
505.62
7.46
360.45
1,092.19

137.76
112.35
690.77
5.87
386.18
1,333.74

144.03
156.06
747.21
12.72
446.31
1,507.61

27.57
84.62
275.20
2.38
84.77
475.20

5.34
493.34
375.61
52.28

21.99
521.16
390.07
24.03

20.55
637.88
369.84
69.98

11.95
814.46
375.69
81.25

15.72
927.51
525.57
82.10

3.13
122.82
228.38
21.94

107.80

42.84

51.76

36.55

25.53

3.74

69.92
502.95

75.83
327.05
1,380.99

114.11
445.20

167.86
603.84
2,079.64

191.09
732.62
2,484.42

1,601.90
C
1
2
3
4
D
1
2
3
4
5

CENTRAL REGION
Chhattisgarh
161.30
Madhya
141.88
Pradesh
Uttar
148.90
Pradesh
Uttarakhand
74.79
TOTAL
526.87
WESTERN REGION
Dadra And
4.41
Nagar Haveli
Daman And
20.05
Diu
Goa
27.11
Gujarat
313.44
Maharashtra
1,445.91
TOTAL
1,806.51

1,688.76

1
2
3
4
5

SOUTHERN REGION
Kerala
68.23
0.00
Lakshadwee
p
Tamil Nadu
539.63
Puducherry
2.02
Telangana
101.96
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2020-21
(INR
Cr.)

21.21
255.06
653.15

241.16
185.50

84.94
290.60

176.94
166.39

150.30
255.84

163.13
212.52

102.07
173.04

423.79

328.31

442.30

524.33

580.80

361.96

73.16

102.52

86.47

178.19
1,108.67

128.03
1,084.46

19.66

923.61

806.37

872.10

12.02

7.58

7.04

13.48

19.11

0.36

2.42

2.63

20.23

6.25

8.60

0.83

30.15
551.42
2,052.23

37.89
870.84
2,492.11
3,403.47

55.94
983.77
2,833.41

49.46
1,091.69
3,205.17
4,352.57

2,636.22
E

2019-20
(INR Cr.)

656.73

47.87
988.99
3,400.48
4,445.93

3,893.35

9.46
582.37
1,100.59
1,693.25

148.13
0.30

135.47
0.00

227.21
3.27

444.10
0.39

303.86
1.00

163.50
0.00

633.23
6.46
265.40

550.94
7.43
259.88

687.96
6.63
385.48

899.13
9.15
440.07

1,110.15
11.33
449.46

277.36
8.10
130.52
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6

Andhra
Pradesh
TOTAL

414.27

1,294.28

1,057.88

2,199.37
NORTH-EASTERN REGION
Manipur
2.44
6.27
Meghalaya
3.53
5.58
Mizoram
1.03
1.07
Nagaland
1.11
0.95
Arunachal
11.04
1.48
Pradesh
Assam
134.78
164.60
Tripura
1.33
1.47
TOTAL
148.26
168.50
NEC/ Not
26.94
0.00
mentioned
PAN India
4,615.03
4,740.61
Grand
10,065.93 14,517.2
Total (in
Cr.)

F
1
2
3
4
5
6
8

753.53

578.22

668.72

714.94

446.86

1,571.77

1,658.29

2,017.07

2,285.89

862.84

12.35
10.97
0.08
0.92
24.05

4.81
13.20
1.48
1.81
12.23

7.81
18.12
0.11
2.14
24.56

14.21
19.74
0.25
5.10
18.02

1.37
2.27
0.34
2.44
2.13

269.92
1.25
296.14
7.63

213.59
1.88
229.52
153.27

210.22
23.06
259.99
4.74

288.37
9.40
320.89
40.29

52.02
0.94
57.53
0.00

4,990.68
14,344.40

6,070.93
17,097.66

7,217.91
20,150.27

10,664.65
24,688.66

3,823.75
8,828.11

Source- https://www.csr.gov.in/static_report.php, retrieved on January 25, 2022
EASTERN REGION
TABLE 2: CSR contributed year wise in Eastern Region
Colu
mn

States/UT

201415

2015-16 2016-17

2017-18

2018-19

201920

2020-21

2

Andaman
And Nicobar
Bihar

0.05%
6.49%

0.04%
9.71%

0.10%
12.43%

0.07%
9.86%

0.06%
10.33%

0.09%
9.55%

0.14%
5.80%

3

Jharkhand

14.09%

9.12%

11.80%

10.09%

8.42%

10.35%

17.81%

4
5

Odisha
Sikkim
West
Bengal

44.65%
0.21%

48.62%
0.15%

39.04%
0.84%

46.29%
0.68%

51.79%
0.44%

49.56%
0.84%

57.91%
0.50%

34.50%

32.36%

35.79%

33.00%

28.95%

29.60%

17.84%

5.61%
564.75

8.84%
1,283.6
2

5.66%
811.24

6.39%
1,092.19

6.62%
1,333.74

6.11%
1,507.61

5.38%
475.20

1

6

Total % spent in
eastern region (of
total spent amount)
Total Spent Amount
(in Crore)

The eastern region of the country consist Andaman and Nicobar, Bihar, Jharkhand, Odisha,
Sikkim, and West Bengal. According to the data sheet 5.61% was spent in the year 2014-15,
8.84% in 2015-16, 5.66% in 2016-17, 6.39% in 2017-18, 6.62% in 2018-19, 6.11% in 201920, 5.38% in 2020-21 out of total expenses.
The amount spent in eastern region during the year 2014-15 is Rs 564.75 Crore i.e. 5.6%
from total spent from which 0.05% was spent in Andaman And Nicobar, 6.49% in Bihar,
14.09% in Jharkhand, 44.65% in Odisha, 0.21% in Sikkim, and 34.50% in West Bengal.
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There was seen an increase of 127.29% in the year 2015-16 i.e. spending of Rs.1,283.62
Crore of which 0.04% Andaman and Nicobar, 9.71% Bihar, 9.12% Jharkhand, 48.62%
Odisha, 0.15% Sikkim, and 32.36% West Bengal.
In the year 2016-17 it was found 36.80% decrease in the amount spent i.e. Rs.811.24 Crore
was spent in eastern region out of the total spending i.e Rs.14, 344.40 Crore. 0.10%
Andaman and Nicobar, 12.43% Bihar, 11.80% Jharkhand, 39.04% Odisha, 0.84% Sikkim,
and 35.79% West Bengal
In 2017-18 Rs.1,092.19 Crore was spent i.e. 34.63% increase, distributed among 0.07% in
Andaman and Nicobar, 9.86% in Bihar, 10.09% in Jharkhand, 46.29% in Odisha, 0.68% in
Sikkim, and 33.00% in West Bengal
In the year 2018-19 there was again 22.12% increase in the amount spent for CSR in the
eastern region. i.e. Rs.1,333.74 Crore was spent out of Rs.20,150.27 Crore of total spent.
0.06% Andaman and Nicobar, 10.33%Bihar, 8.42% Jharkhand, 51.79% Odisha, 0.44%
Sikkim, and 28.95% West Bengal.
In the year 2019-20 there was increase in 13.04% in amount spent, Rs.1,507.61 Crore was
spent in eastern region from Rs. 24,688.66 Crore of total spent. 0.09% Andaman and Nicobar,
9.55% Bihar, 10.35% Jharkhand, 49.56% Odisha, 0.84% Sikkim, and 29.60% West Bengal.
In the year 2020-21 there was seen 68.48% decrease in CSR expenses in eastern region.
Rs.475.20Crore was spent i.e 5.38% in eastern region from total of Rs.8,828.11 Crore. 0.14%
Andaman and Nicobar, 5.80% Bihar, 17.81% Jharkhand, 57.91% Odisha, 0.50% Sikkim, and
17.84% West Bengal.
In the last seven year Rs.7,069.28 Crore was spent in eastern region. Out of which 48.3% was
spent in odisha, highest spending of Rs.3,414.88 Crore.

NORTHERN REGION
TABLE 3: CSR contributed year wise in Northern Region
Col
um
n
1

States/UT

Chandigarh

2014-15
2015-16
2016-17
0.21%
0.33%
1.59%

20182019202020
21
2017-18 19
1.22%
0.57%
0.63%
0.48%

2

Delhi

28.44%

30.80%

37.74%

37.77%

39.16%

37.33%

18.80%

3

Haryana

22.45%

23.45%

28.25%

21.90%

18.07%

21.15%

34.97%

4

Himachal
Pradesh

1.31%

3.26%

1.74%

4.14%

3.91%

3.30%

3.36%
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5
6

Jammu And
Kashmir
Punjab

7

Rajasthan

% spent in
Northern region of
total amount (year
wise)
Total Spent Amount
(in Crore)

5.23%

6.73%

3.10%

3.06%

1.76%

1.03%

0.57%

6.66%

4.36%

5.49%

6.76%

8.07%

7.69%

3.25%

35.91%

31.40%

23.68%

26.36%

29.04%

29.49%

39.05%

8.29%

11.03%

9.63%

9.88%

10.32%

10.06%

7.40%

1,380.99

1,688.76

2,079.64

2,484.42

653.15

1,601.90
834.82

Chandigarh, Delhi, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu And Kashmir, Punjab, and Rajasthan
come under the northern region. Rs 10,726.97 Crore was spent in Northern region from the
year 2014-21, i.e. 9.78% of total spending in different region. Out of Rs 10,726.97 Crore
0.75% was spent in Chandigarh, 35.02% Delhi, 22.88% Haryana, 3.19% Himachal Pradesh,
2.91% Jammu And Kashmir, 6.49% Punjab, and 29.54% Rajasthan.
Out of total expenditure 5.61% was spent in the year 2014-15, 8.84% in 2015-16, 5.66% in
2016-17, 6.39% in 2017-18 , 6.62% in 2018-19, 6.11% in 2019-20, 5.38% in 2020-21 out of
total expenses.
In the year 2014-15 Rs.834.82Crore was spent in northern region, i.e. 8.29% of total expenses
for the year. In which 0.21% was spent in Chandigarh, 28.44% in Delhi, 22.45% in Haryana,
1.31% in Himachal Pradesh, 5.23% in Jammu and Kashmir, 6.66% in Punjab, and 35.91% in
Rajasthan. During this year highest amount was spent in Rajasthan.
In the year 2015-16 Rs. 1,601.9 Crore was spent, i.e. 11.03% of total expenses. This shows
91.89% increase as compared to last year. In which 0.33% was spent in Chandigarh, 30.80%
in Delhi, 23.45% in Haryana, 3.26% in Himachal Pradesh, 6.73% in Jammu & Kashmir,
4.36% in Punjab, and 31.40% in Rajasthan. During this year highest amount was spent in
Rajasthan.
In the year 2016-17 Rs.1, 380.99 Crore was spent, which is 8.29% of total expenses. Data
shows 13.79% decrease as compared to last year. In which 1.59% was spent in Chandigarh,
37.74% in Delhi, 28.25% in Haryana, 1.74% in Himachal Pradesh, 3.10% in Jammu And
Kashmir, 3.10% in Punjab, and 5.49% in Rajasthan. During this year highest amount was
spent in Delhi.
In the year 2017-18 it was found 22.29% increase in the amount spent i.e. Rs.1, 688.76 Crore
was spent in region out of the total spending. In which 1.22% was spent in Chandigarh,
37.77% in Delhi, 21.90% in Haryana, 4.14% in Himachal Pradesh, 3.06% in Jammu and
Kashmir, 6.75% in Punjab, and 26.39% in Rajasthan. During this year highest amount was
spent in Delhi.
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In the year 2018-19 it was found 23.15% increase in the amount spent i.e. Rs. 2,079.64 Crore
was spent in region out of the total spending. In which 0.57% was spent in Chandigarh,
39.16% in Delhi, 18.07% in Haryana, 3.91% in Himachal Pradesh, 1.76% in Jammu And
Kashmir, 8.07% in Punjab, and 29.04% in Rajasthan. During this year highest amount was
spent in Delhi.
In the year 2019-20 it was found 19.46% increase in the amount spent i.e. Rs.2, 484.42 Crore
was spent in region out of the total spending. In which 0.63% was spent in Chandigarh,
37.33% in Delhi, 21.15% in Haryana, 3.30% in Himachal Pradesh, 1.03% in Jammu And
Kashmir, 7.69% in Punjab, and 29.49% in Rajasthan. During this year highest amount was
spent in Delhi.
In the year 2020-21 it was found 73.71% decrease in the amount spent i.e. Rs 653.15 Crore
was spent in region out of the total spending. In which 0.48% was spent in Chandigarh,
18.80% in Delhi, 34.97% in Haryana, 3.36% in Himachal Pradesh, 0.57% in Jammu And
Kashmir, 3.25% in Punjab, and 39.05% in Rajasthan. During this year highest amount was
spent in Rajasthan.
CENTRAL REGION
TABLE 4: CSR contributed year wise in Central Region

Co
lu
mn
1

States/UT
Chhattisgarh

2014-15 2015-16 2016-17
30.61% 26.11% 10.53%

2017-18
20.29%

2018-19
13.56%

2019-20
15.04%

2020-21
15.54%

2
3

Madhya Pradesh
Uttar Pradesh

26.93%
28.26%

20.08%
45.88%

36.04%
40.72%

19.08%
50.72%

23.08%
47.29%

19.60%
53.56%

26.35%
55.12%

4

Uttarakhand

14.20%

7.92%

12.71%

9.92%

16.07%

11.81%

2.99%

5.23%

6.36%

5.62%

5.10%

5.50%

4.39%

7.44%

526.87

923.61

806.37

1,108.67

1,084.46

% spent of total amount
in Central region
Total Spent Amount
(in Crore) in Central
Region

872.10

656.73

In the central region of India Rs.5,981.87 Crores (5.45%) was spent in these seven years
(2014-21). Of which 18.07% was spent in Chhattisgarh, 23.86% in Madhya Pradesh, 47.03%
in Uttar Pradesh and 11.09% Uttarakhand.
In the year 2014-15 Rs. 526.87Crore (5.23%) was spent in central region. From which
30.61% spent in Chhattisgarh, 26.93% in Madhya Pradesh, 28.26% in Uttar Pradesh and
14.20% Uttarakhand. During this period highest amount was spent in the state of
Chhattisgarh.
In the year 2015-16 there was an increase in 75.30% as compared to last year, i.e. Rs.923.61
Crore (6.36%) was spent from total expenses. From which 26.11% spent in Chhattisgarh,
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20.08% in Madhya Pradesh, 45.88% in Uttar Pradesh and 7.92% in Uttarakhand. Which
shows highest amount was spent in the state of Uttar Pradesh during this period.
In the next year 2016-17 Rs.806.37 Crore ( 5.62%) was spent i.e. decrease in 12.69%
comparing to last year. 10.53% spent in Chhattisgarh, 36.04% in Madhya Pradesh, 40.72% in
Uttar Pradesh and 12.71% in Uttarakhand. Shows highest amount spent in the state of Uttar
Pradesh.
In the year of 2017-18 Rs. 872.10 Crore (5.10%) was spent in different states. This shows
8.15% increase in this duration. From the given amount 20.29% spent in Chhattisgarh,
19.08% in Madhya Pradesh, 50.72% in Uttar Pradesh and 9.92% in Uttarakhand. Again
shows highest amount spent in the state of Uttar Pradesh.
In the year of 2018-19 Rs.1,108.67 Crore (5.50%) was spent out of which 13.56% spent in
Chhattisgarh, 23.08% in Madhya Pradesh, 47.29% in Uttar Pradesh and 16.07% in
Uttarakhand. This is an increase of 27.13% compared to previous year. Here again the highest
amount was spent in the state of Uttar Pradesh. 27.13%
In the year 2019-20 Rs.1,084.46 Crore (4.39%) was spent. This year there was a decrease in
2.18% in amount spent. 15.04% spent in Chhattisgarh, 19.60% in Madhya Pradesh,
53.56% in Uttar Pradesh and 11.81% in Uttarakhand. According to the data in this year also
highest amount spent in the state of Uttar Pradesh.
In the year 2020-21 Rs.656.73 Crore (7.44%) was spent, which is showing 39.44% less as
compared to previous year. This amount was spent in Chhattisgarh (15.54%), Madhya
Pradesh (26.35%), Uttar Pradesh and (55.12%) Uttarakhand (2.99%). In this year also highest
amount spent in the state of Uttar Pradesh.
WESTERN REGION
TABLE 5: CSR contributed year wise in western Region
Col
umn
1
2
3
4
5

% SPENT

States/UT
2014-15
Dadra And
Nagar Haveli
Daman And
Diu
Goa
Gujarat
Maharashtra

% spent of total amount

Total Spent Amount
(in Crore)

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

2020-21

0.24%

0.46%

0.22%

0.18%

0.31%

0.43%

0.02%

1.11%
1.50%
17.35%
80.04%
17.95%

0.09%
1.14%
20.92%
77.85%
18.16%

0.08%
1.11%
25.59%
73.22%
23.73%

0.52%
1.44%
25.27%
72.78%
22.77%

0.14%
1.14%
25.08%
73.64%
21.60%

0.19%
1.08%
22.24%
76.49%
18.01%

0.05%
0.56%
34.39%
65.00%
19.18%

1,806.51

2,636.22

3,403.47

4,352.57

4,445.93

1,693.25

3,893.35

From the years 2014 to 2021 Rs. 22,232.52 Crore (20.27%) was spent in the western region
of India. The analysis have shown that 0.29% spent in Dadra And Nagar Haveli, 0.27% in
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Daman And Diu, 1.16% in Goa, 24.21% in Gujarat and 74.36% in Maharashtra. The table
depicts highest amount was spent in Maharashtra.
In the year 2014-15 Rs. 1806.51Crore (17.95%) was spent for CSR activity in western region.
Of which that 0.24% spent in Dadra And Nagar Haveli, 1.11% in Daman And Diu, 1.50% in
Goa, 17.35% in Gujarat and 80.04% in Maharashtra. Maximum amount was spent in
Maharashtra.
In the year 2015-16 Rs.2, 636.22 Crore (18.16%) was spent for CSR activity in western
region. Of which that 0.46% spent in Dadra and Nagar Haveli, 0.09% in Daman And Diu,
1.14% in Goa, 20.92% in Gujarat and 77.85% in Maharashtra. It shows an increase in 45.93%
compared to last year and Maximum amount was spent in Maharashtra.
In the year 2016-17 Rs.3, 403.47 Crore (23.73%) was spent , showing 29.10% increase. Of
which that 0.22% spent in Dadra And Nagar Haveli, 0.08% in Daman And Diu, 1.11% in
Goa, 25.59% in Gujarat and 73.22% in Maharashtra. Depicts maximum amount was spent in
Maharashtra.
In the year 2017-18 Rs.3893.35 Crore (22.77%) was spent which is an increase of 14.39%. Of
which that 0.18% spent in Dadra and Nagar Haveli, 0.52% in Daman And Diu, 1.44% in Goa,
25.27% in Gujarat and 72.78% in Maharashtra. In this year also maximum amount was spent
in Maharashtra.
In the year 2018-19 Rs.4,352.57 Crore (21.60%) was spent which is an increase of 11.79% as
compared to previous year. Of which that 0.31% spent in Dadra and Nagar Haveli, 0.14% in
Daman and Diu, 1.14% in Goa, 25.08% in Gujarat and 73.64% in Maharashtra with highest
amount.
In the year 2019-20 Rs.4,445.93 Crore (18.01%) was spent again with an increase of 0.38%
comparing to previous year. Where 0.43% spent in Dadra and Nagar Haveli, 0.19% in Daman
And Diu, 1.08% in Goa, 22.24% in Gujarat and 76.49% in Maharashtra with highest spent.
In the year 2020-21 Rs.1693.25 Crore (19.18%) was spent. The data shows 61.91% lesser
amount spent as compared to previous year. 0.02% spent in Dadra and Nagar Haveli, 0.05%
in Daman And Diu, 0.56% in Goa, 34.39% in Gujarat and 65% in Maharashtra.
SOUTHERN REGION
TABLE 6: CSR contributed year wise in Southern Region
States/UT
Column

2014-15

201516

201617

% SPENT
2017201818
19

201920

202021

1

Kerala

6.45%

6.74%

8.62%

13.70%

22.02%

13.29%

18.95%

2

Lakshadweep

0.00%

0.01%

0.00%

0.20%

0.02%

0.04%

0.00%
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3

Tamil Nadu

51.01%

28.79%

35.05%

41.49%

44.58%

48.57%

32.14%

4

Puducherry

0.19%

0.29%

0.47%

0.40%

0.45%

0.50%

0.94%

5

Telangana

9.64%

12.07%

16.53%

23.25%

21.82%

19.66%

15.13%

6

Andhra
Pradesh

39.16%

58.85%

47.94%

34.87%

33.15%

31.28%

51.79%

10.51%

15.15%

10.96%

9.70%

10.01%

9.26%

9.77%

1,057.88

2,199.37

1,571.77

1,658.29

2,017.07

% spent of total amount

2,285.89 862.84

Total Spent Amount
(in Crore)

In the southern Region Rs.11,653.22 Crore ( i.e. 11% of total expenses) was spent from the
years 2014 to 2021. The data depicts that in last 7 years 12.79% spent in Kerala, 0.04% in
Lakshadweep, 40.32% in Tamil Nadu, 0.44% in Puducherry, 17.44% in Telangana and
41.80% in Andhra Pradesh. It shows highest amount was spent in the state of Andhra Pradesh.
In the year 2014-15 Rs. 1,057.88 Crore (10.51%) was spent in this region. Of which 6.45%
spent in Kerala, 0.00% in Lakshadweep, 51.01% in Tamil Nadu, 0.91% in Puducherry, 9.64%
in Telangana and 39.61% in Andhra Pradesh. It shows highest amount was spent in the state
of Andhra Pradesh.
In the year 2015-16 Rs. 2199.37 Crore (15.15%) was spent. Of which 6.74% spent in Kerala,
0.01% in Lakshadweep, 28.79% in Tamil Nadu, 0.29% in Puducherry, 12.07% in Telangana
and 58.85% in Andhra Pradesh. In this year 107.90% was increased compared with previous
year.
In the year 2016-17 Rs.1571.77 Crore (10.96%) was spent. 8.62% spent in Kerala, 0.0% in
Lakshadweep, 35.05% in Tamil Nadu, 0.47% in Puducherry, 16.53% in Telangana and
47.94% in Andhra Pradesh. In this year the spent amount decreased to 28.54%.
In the year 2017-18 Rs.1658.29 Crore (9.70%) was spent. i.e. 5.51% increased. 13.70% spent
in Kerala, 0.20% in Lakshadweep, 41.49% in Tamil Nadu, 0.40% in Puducherry, 23.25% in
Telangana and 34.87% in Andhra Pradesh.
In the year 2018-19 Rs.2017.07 Crore (21.64%) was spent with an increase of 21.64%.
Amount spent- 22.02% in Kerala, 0.02% in Lakshadweep, 44.58% in Tamil Nadu, 0.45% in
Puducherry, 21.82% in Telangana and 33.15% in Andhra Pradesh.
In the year 2019-20, Rs.2285.89 Crore (9.26%) was spent in this region, again with an
increase of 13.33%. Amount spent- 13.29% in Kerala, 0.04% in Lakshadweep, 48.57% in
Tamil Nadu, 0.50% in Puducherry, 19.66% in Telangana and 31.28% in Andhra Pradesh.
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In the year 2020-21, 9.77% was spent in this region i.e. Rs.862.84 Crore, the data shows in
this year there is decrease in 62.25%. Amount spent in different area- 18.95% in Kerala, again
0.0% in Lakshadweep, 32.14% in Tamil Nadu, 0.94% in Puducherry, 15.13% in Telangana
and 51.79% in Andhra Pradesh.
NORTH-EASTERN REGION
TABLE 6: CSR contributed year wise in North-Eastern Region
Column States/UT

1
2
3
4
5

Manipur
Meghalaya
Mizoram
Nagaland
Arunachal
Pradesh

6
8

Assam
Tripura

% spent of total
amount
Total Spent Amount
(in Crore)

% SPENT
201420152016201720182019202015
16
17
18
19
20
21
1.65%
3.72%
4.17%
2.10%
3.00%
4.43%
2.38%
2.38%
3.31%
3.70%
5.75%
6.97%
6.15%
3.95%
0.69%
0.64%
0.03%
0.65%
0.04%
0.08%
0.59%
0.75%
0.56%
0.31%
0.79%
0.82%
1.59%
4.24%
7.45%
0.88%
8.12%
5.33%
9.45%
5.62%
3.70%
90.91%
0.90%
1.47%

97.69%
0.87%
1.16%

91.15%
0.42%
2.06%

93.06%
0.82%
1.34%

80.86%
8.87%
1.29%

89.87%
2.93%
1.30%

90.43%
1.64%
0.65%

148.26

168.50

296.14

229.52

259.99

320.89

57.53

In the North-eastern Region only 1% (Rs.1,480.86 Crore) was spent from Rs.1,09,692.22
Crore from the year 2014 to 2021. Out of Rs.1,480.86 Crore, 3.33% was spent in Manipur,
4.96% in Meghalaya, 0.30% in Mizoram, 0.98% in Nagaland, 6.32% in Arunachal Pradesh,
90.11% in Assam and 2.66% in Tripura. The data depicts that least expenses has been done in
the region of North-East.
In the year 2014-15 Rs. 148.26 Crore (1.47%) was spent in the different areas of Northeastern Region. From the mentioned amount 1.65% was spent in Manipur, 2.38% in
Meghalaya, 0.69% in Mizoram, 0.75% in Nagaland, 7.45% in Arunachal Pradesh, 90.91% in
Assam and 0.90% in Tripura. Here highest amount was spent in Assam.
In the year 2015-16 Rs. 168.50 Crore (i.e. 1.16%) was spent in this region, having an increase
of 13.65%. From the mentioned amount 3.72% was spent in Manipur, 3.31% in Meghalaya,
0.64% in Mizoram, 0.56% in Nagaland, 0.88% in Arunachal Pradesh, 97.69% in Assam and
0.87% in Tripura. During this period also highest amount was spent in Assam.
In the year 2016-17 Rs.296.14 Crore (i.e. 2.06%) was spent in this region, having an increase
of 75.75%. out of which 4.17% was spent in Manipur, 3.70% in Meghalaya, 0.03% in
Mizoram, 0.31% in Nagaland, 8.12% in Arunachal Pradesh, 91.15% in Assam and 0.42% in
Tripura. During this period also highest amount was spent in Assam.
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In the year 2017-18 Rs.229.52 Crore (i.e. 1.34%) was spent in this region which is a decrease
of 22.50%. From the amount spent in this year, 2.10% was spent in Manipur, 5.75% in
Meghalaya, 0.65% in Mizoram, 0.79% in Nagaland, 5.33% in Arunachal Pradesh, 93.06% in
Assam and 0.82% in Tripura. During this period also highest amount was spent in Assam.
In the year 2018-19 Rs.259.99 Crore (i.e. 1.29%) was spent in this region, amount increased
by 13.27% comparing to previous year. From the amount spent, 3% was spent in Manipur,
6.97% in Meghalaya, 0.04% in Mizoram, 0.82% in Nagaland, 9.45% in Arunachal Pradesh,
80.86% in Assam and 8.87% in Tripura. Highest amount was spent in Assam.
In the year 2019-20 Rs.320.89 Crore (1.30%) was spent in this region, amount increased by
23.43% comparing to previous year. From the amount spent, 4.43% was spent in Manipur,
6.15% in Meghalaya, 0.08% in Mizoram, 1.59% in Nagaland, 5.62% in Arunachal Pradesh,
89.89% in Assam and 2.93% in Tripura. Highest amount was spent in Assam.
In the year 2020-21 only Rs.57.53 Crore (0.65%) was spent in this region, 82.07% less
compared to previous year. From the amount spent, 2.38% was spent in Manipur, 3.95% in
Meghalaya, 0.59% in Mizoram, 4.24% in Nagaland, 3.70% in Arunachal Pradesh, 90.43% in
Assam and 1.64% in Tripura. Here also highest was spent in Assam.
TABLE 7: CSR contributed in PAN India/ Not mentioned

NEC/ Not
mentioned
PAN India

2014-15

2015-16

2017-18

0%

201617
0.05%

0.27%
45.85%

0.90%

201819
0.02%

201920
0.16%

202021
0.90%

32.66%

34.79%

35.51%

35.82%

43.20%

43.31%

The analysis shows that Rs. 232.88 Crore, amount spent from the year 2014-21 was not
mentioned. 0.27% amount was not mentioned in the year 2014-15, 0.05% in 2016-17, 0.02%
in 2018-19, 0.16% in 2019-20 and 0.90% in 2020-21.
In PAN India level Rs. 42,125.84 Crore was spent. Out of which 45.85% was spent in 201415, 32.66% in 2015-16, 34.79% in 2016-17, 35.51% in 2017-18, 35.82% in 2018-19, 43.20%
in 2019-20 and 43.31% 2020-21
Overall CSR contributed Region wise
TABLE 6: Total CSR contributed Region wise (year 2014 to 2021)
EASTERN REGION
NORTHERN REGION
CENTRAL REGION
WESTERN REGION
SOUTHERN REGION
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Amount spent (in Crore)
7087.26
10728.4
5980.1
22233.53
11654.97
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NORTH-EASTERN REGION

1481.95

1.35%

Figure: 1 Total amount spent region wise (in Crore)
22233,53

7087,26

11654,97

10728,4

5980,1
1481,95

EASTERN REGION

NORTHERN
REGION

CENTRAL REGION

WESTERN
REGION

SOUTHERN
REGION

NORTH-EASTERN
REGION

The above table shows the amount spent and the percentage of CSR contribution region wise
for the year 2014-21. In these seven years, Rs.1,09,865.03 Crore was spent in all region of
which 38% was spent in PAN India level and 0.20% was not mentioned. The analysis shows
that the highest amount was spent in the Western Region i.e. Rs. 22233.53 Crore (20.27%)
and least in the region of North-East i.e. Rs. 1481.95 Crore (1.35%). Rest amount was spent in
Eastern Region Rs. 7087.26 Crore (6.46%), Northern Region Rs. 10728.4 Crore (9.78%), Central
Region Rs. 5980.1 Crore (5.45%), Southern Region Rs.11654.97 Crore (11%).
CONCLUSION
This papers objective was to analyze the distribution of funds in various region of India after
introducing the mandatory CSR activities in Companies Act, 2013, Section-135. According to
the report the spending kept on increasing year by year. There shows a fall in spent amount in
the year 2020-21. Coming to region wise maximum CSR expenditure has been done in
western region and least development expenditure in North-Eastern region.
The study is based on previous research and report by the government and non government
agencies. The study concern with regional distribution CSR across the various region of the
country in the context of various heads of its expenditure. During the study it has observed
that there is deficiency in the effort of and it’s monitoring of CSR spent across the region.
Some region has revealing good impact as compare to another region likewise some head of
distribution is also performing as per expectation. But due to unavailability of proper
monitoring system and suitable audit system. Its spent amount in different region is revealing
the ground results across the country. There is no any proper system of allocation of CSR
funds to particular state in a particular region, so there is lack of strategically distribution of
the fund. Analysis is also revealing the percentage of total CSR spent amount of each
particular region. During the region by analysis of CSR spent amount it has found that the
western region has more than 20 percent of total spent amount, but eastern, northern and
central region has less than 10 percent of total spent amount. Spent amount in north eastern
region is also less than 2 percent but southern region spent 11 percent and, it is second region
in context to maximum amount of CSR spent.
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ÖZET
Muhasebe, para ile ifade edilen işlem ve olayların kaydedilmesi, sınıflandırılması,
özetlenmesi, raporlanması, analiz edilmesi ve yorumlanması ile ilgili bir bilim dalıdır.
Muhasebe türleri genel muhasebe (finansal muhasebe), maliyet muhasebesi ve yönetim
muhasebesi olarak kategorize edilmektedir. Muhasebe, ilk ortaya çıktığı dönemde daha çok
bir kaydetme, ölçme ve hesaplama aracı olarak kullanılmıştır. Zaman içerisinde ise
muhasebenin sınıflandırma, özetleme, raporlama, analiz etme ve yorumlama fonksiyonları da
işlerlik kazanmıştır. Örnek vermek gerekirse, günümüzde analiz etme ve yorumlama
fonksiyonlarını içeren ve işletmelerin stratejik karar alma mekanizmaları hususunda büyük
öneme sahip olan finansal analiz (mali tablolar analizi) dikkat çekmektedir. Hiç şüphesiz, çift
taraflı kayıt sisteminin İtalyan matematikçi Luca Pacioli tarafından Summa Arithmetica isimli
kitabında yer bulmasıyla muhasebenin modern bir bilim haline gelmesi de dönüm
noktalarından biridir. Günümüzde ise muhasebe tamamen teknoloji ile entegre bir kimliğe
bürünmüştür. Endüstri 4.0 ve Covid-19 pandemesi, muhasebenin teknolojiye entegrasyonunu
1

Bu çalışma, 30.12.2021 Perşembe günü aramızdan ayrılan ve bilimsel araştırmamız sürecinde bizden manevi
desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Songül Çetinkaya’ya armağan edilmiştir.

Full Text Book

Page 35

euroasiasummit.org

INTERNATIONAL EUROASIA
Congress on Scientific Researches and Recent Trends 9
18-20 February 2022/Antalya – Turkey

ve dijitalleşme sürecini hızlandırmıştır. Muhasebe ve yapay zeka, muhasebe ve makine
öğrenmesi, entelektüel sermayenin muhasebeleştirilmesi ve raporlanması, entegre raporlama,
kripto paraların muhasebeleştirilmesi, bulut muhasebe ve muhasebe eğitiminde teknolojinin
kullanılması ile dijitalleşme gibi kavramlar çağımızda sıkça kullanılmakta ve tartışılmaktadır.
Bu çalışmanın amacı, Endüstri 4.0 kapsamında ve Covid-19 pandemi sürecinde yönetim
muhasebesinde dijitalleşme ve yönetim muhasebesinin teknolojiyle entegrasyonunu analiz
etmektir. Araştırma sonuçlarına göre, Endüstri 4.0 ve Covid-19 pandemisi nedeniyle
muhasebe biliminde bir takım değişiklikler ve şekillenmeler söz konusudur. Endüstri 4.0
bağlamında, muhasebe uygulamaları daha hızlı, etkin ve maliyetsiz gerçekleşebilmektedir.
Yeni istihdam alanları doğmakta, muhasebe verilerinin karşılaştırabilirliği, güvenilirliği ve
şeffaflığı artmaktadır. Muhasebe hata ve hileleri azalmakta, yalınlık ile esneklik
yükselmektedir. Dağıtık defter teknolojisinin bir tipi olan blok zinciri teknolojisi bu noktada
örnek teşkil edebilir. Covid-19 pandemisi bağlamında ise, denetim ve danışmanlık
faaliyetlerinin uzaktan yapılması konusunda bir takım gelişmeler kat edilmiştir. Bunun
yanında, Covid-19 pandemisi bazı yeni muhasebesel ve finansal hilelerin ortaya çıkmasına
neden olmuştur ve bu konuda çok dikkatli olunmalıdır. Son olarak, muhasebe meslek
mensuplarının Endüstri 4.0, dijitalleşme, teknoloji ile inovasyon alanlarında sürekli gerekli
eğitim süreçlerine katılarak kendilerini güncel tutmaları şarttır.
Anahtar kelimeler: Muhasebe, Yönetim Muhasebesi, Endüstri 4.0, Teknoloji, Covid-19.

ABSTRACT
Accounting is a branch of science concerned with recording, classifying, summarizing,
reporting, analyzing and interpreting transactions and events expressed in monatary terms.
Accounting types are categorized as general accounting (financial accounting), cost
accounting and management accounting. Accounting was used mostly as a recording,
measuring and calculating tool when it first appeared. Over time, the classification,
summarizing, reporting, analyzing and interpretation functions of accounting have also
become operational. To give an example, financial analysis (financial statement analysis),
which includes the analysis and interpretation functions and has a great importance in
strategic decision-making mechanisms of enterprises, draws attention. Undoubtedly, it is one
of the turning points that accounting became a modern science, with the double-entry booking
keeping system being featured in the book Summa Arithmetica by the Italian mathematician
Luca Pacioli. Today, accounting has taken on an identity that is completely integrated with
technology. Industry 4.0 and the Covid-19 pandemic have accelerated the integration of
accounting into technology and the digitalization process. Concepts such as accounting and
artificial intelligence, accounting and machine learning, accounting and reporting of
intellectual capital, integrated reporting, accounting for cryptocurrencies, cloud accounting
and the use of technology in accounting education and digitalization are frequently used and
discussed in our age. The aim of this study is to analyze the digitalization of management
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accounting and the integration of management accounting with technology within the scope
of Industry 4.0 and through the period of Covid-19 pandemic. According to the results of the
research, there are some changes and formations in accounting science due to Industry 4.0 and
the Covid-19 pandemic. In the context of Industry 4.0, accounting applications can be realized
faster, more effectively and cost-free. New employment areas are emerging, and the
comparability, reliability and transparency of accounting data are increasing. Accounting
errors and frauds are reduced, and flexibility increases with simplicity. Blockchain
technology, which is a type of distributed ledger technology, can serve as an example at this
point. In the context of the Covid-19 pandemic, some developments have been made in
remote auditing and consultancy activities. In addition, the Covid-19 pandemic has led to the
emergence of a number of new accounting and financial frauds, and one should be very
careful in this regard. Finally, it is imperative that professional accountants keep themselves
up-to-date by constantly participating in the necessary training processes in the fields of
Industry 4.0, digitalization, technology and innovation.
Keywords: Accounting, Management Accounting, Industry 4.0, Technology, Covid-19.

GİRİŞ
Küreselleşme sürecinin doruk noktasına ulaştığı 2010 yılından beri dijital teknolojiler
hususunda tecrübe gelişmelerle ön plana çıkan ve bütün Dünya’da her alanda kalıcı
değişikliklere imza atan dijital dönüşüm bir taraftan da Endüstri 4.0’ın iti gücü olarak sahneye
çıkmıştır. Özellikle 2019 yılında ortaya çıkan küresel Covid-19 pandemisinin de dijitalleşme
sürecine kazandırdığı ivme yadsınamaz (IBM, 2019). Bu bağlamda çağımızda dijital
teknolojiler; Otonom Makineler (Autonomous Machines), Akıllı Robotlar (Smart Robots),
Nesnelerin İnterneti (Internet of Things - IOT) ve Üç Boyutlu Yazıcılar (3-D Printers) gibi
teknolojik gelişmelerle birlikte şekillenmiştir. Dijital dönüşüm ve Endüstri 4.0’la birlikte gün
yüzüne çıkan dijitalleşmeyle bir dönüşüm yaşanmaktadır. Bu anlamda dönüşümün etkilediği
en kritik sahalardan bir tanesi de hiç şüphesiz yönetim muhasebesi olmaktadır ((Kablan,
2018: 1576; Yardımcıoğlu, Karahan ve Yörük, 2019: 35-40; Alam ve Hossain, 2021: 1).
Bu çalışmada, Endüstri 4.0 kapsamında ve Covid-19 pandemic sürecinde yönetim
muhasebesinde dijitalleşme ve yönetim muhasebesinin teknolojiye entegrasyonu
incelenmektedir. Endüstri 4.0, dijitalleşme ve teknoloji genel anlamda muhasebeyi önemli
ölçüde şekillendirmektedir. Son dönemlerde, Covid-19 pandemi süreci de muhasebeyi belirli
noktalarda şekillendirmektedir. Ancak, aynı etkiler spesifik olarak yönetim muhasebesi için
de geçerlidir.
Araştırmada birinci bölümde Giriş kısmından sonra Endüstri 4.0 ve Dijitalleşme Kavramları
ikinci bölümde ele alınmıştır. Üçüncü bölümde Yönetim Muhasebesi Kavramı analiz
edilmiştir. Bunu takiben dördüncü bölümde Muhasebe ve Dijitalleşme’den bahsedilmiştir.
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Beşinci bölümde Yönetim Muhasebesi ve Dijitalleşme konu edilmiştir. Altıncı ve son
bölümde ise Sonuç ve Öneriler sunulmuştur.

ENDÜSTRİ 4.0 İLE DİJİTALLEŞME KAVRAMLARI
Endüstri 4.0 literatüre Akıllı Fabrika Dönemi (Smart Factory Period) ile Akıllı Üretim
Dönemi (Smart Production Period) gibi çeşitli isimlendirmeler kullanılan ve tanımlamalar
yapılan yeni ve son sanayi devrimi olarak geçmiştir (Gabaçlı ve Uzunöz, 2017: 150). Yaşanan
ilk üç sanayi devrimlerinin ilki buharlı makinelerden faydalanılması sayesinde üretim
kapasitesinin yükselmesi aracılığıyla vücut bulmuştur. İkincisinde ise, elektrik enerjisinden
yararlanmak söz konusu olmuştur. Üçüncüsünden bahsetmek gerekirse, üretim sistemlerinde
dijital sistemlere geçişi temsil eden bir dönemdir. Dördüncü sanayi devriminde ise
teknolojiyle birlikte bilgisayarlaşma süreci başlamıştır (Kıymaz ve Can, 2016: 108). Aslında
bakılırsa, dördüncü sanayi devrimi şeklinde tarif edilen Endüstri 4.0 endüstriyel kapitalizmde
keskin bir geçişi temsil etmektedir. Aynı zamanda Endüstri 4.0, artan ara bağlantı ve ilişkiler
ile akıllı otomasyon nedeniyle 21. yüzyılda teknolojide, endüstrilerde, toplumsal kalıplarda ve
süreçlerde yaşanan hızlı değişimi ifade etmektedir (Bai, Dallasega, Orzes ve Sarkis, 2020).
Teknolojide gerçekleşen yenilikler ve sürekli gelişme, önceki endüstri devrimlerindeki gibi,
üretimde daimi yükselen bir grafikte ilerleyişin olacağını işaret etmektedir. Endüstri 4.0 ile
yakalanmak istenen gerçek hedef kaynakların en iyi bir şekilde planlanarak, üretim
maliyetleri hususunda tasarruf elde edilmesi ve üretim miktarı ile kalitesinde yükselişin
tecrübe edilmesidir (Kaya ve Yanık, 2011: 296).
Sanayi devrimi, 19. yüzyılın ortalarına doğru tetiklenmiş ve ilgili süreçte Dünya’da dikkat
çekici gelişmeler yaşanmaya başlamıştır. Aslında endüstri devriminde, buhar gücü ve demir
yolları gelişimin yegane kriteri olarak kabul görmüştür. 20.yüzyılın ortalarına ulaşıldığında
ise, yeni bir ekonomi anlayışı oluşmuştur. Bilgi teknolojisinin yansıması olan belirtilen yeni
ekonomi sisteminde çipler, fiber-optik, atom enerjisi kullanma teknolojisi ve de bilgisayar ile
bir takım teknolojiler boy göstermiştir. Bahsedilen yeni ekonomi sistemi, sürdürülebilir
kalkınma açısından da önem arz etmektedir (Yücel, 2004: 100-101).
2011 senesinde ilk kez Hannover fuarında bahsedilen Endüstri 4.0, yeni sahne alan sanayi
devrimidir (Pfeiffer, 2017). Aynı zamanda Endüstri 4.0, emek gerektiren işleri
otomasyonlaştırarak vasıflı işlerde uzmanlaşma sağlayan değer yaratma devrimi şeklinde
ifade edilebilir (Şener ve Elevli, 2017: 26). Bunun yanında Endüstri 4.0, geleceğe yön veren
bir üretim şeklini temsil etmektedir (MÜSİAD, 2017: 50). Geri kalan sanayi devrimlerinden
Endüstri 4.0’ı ayıran en başlıca bileşenler; Sensör, Veri, Bilgi ve İşlem kavramları olarak
gösterilmektedir. Bahse konu olan dört unsurun bir araya gelmesiyle vasıfsız olan işgücü
terkedilirken, yerine hatasız işlemler konulmaktadır (Şener ve Elevli, 2017: 26).
Dünya Ekonomik Forumu’nun kurucusu ile başkanı olan Schwab ve Samans’ın yapmış
olduğu tanımına göre, gelişmekte olan teknoloji devrimi üç ana etkenle ilişki içerisine girerek
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dördüncü sanayi devrimini oluşturmaktadır ve dördüncü sanayi devrimi, üçüncü sanayi
devriminin kesinlikle devamı niteliğinde değildir (Schwab ve Samans, 2016; Bulut ve Akçacı,
2017: 54). Akıllı, birbiriyle bağlantılı ve iletişim kurabilen nesneler, günlük hayata Endüstri
4.0 döneminde ve Nesnelerin İnterneti (Internet of Things - IOT) kavramı ile girmeye
başlamıştır (Sucu, 2021: 43). Dolayısıyla, Endüstri 4.0 kavramı birçok uygulamayı ve
kavramı kendi içerisinde barındırmaktadır. Bunlar Nesnelerin Interneti (Internet of Things IOT), Büyük Veri Ağları (Big Data Networks), Bulut Bilişim Teknolojileri (Cloud
Technologies), Endüstriyel İnternet (Industrial Internet), Siber Güvenlik Ağları (Cyber
Security Networks), Siber Sistemler (Cyber Systems), Otonom Robotlar (Autonomous
Robots), Akıllı Makineler (Smart Machines), Sistem Entegrasyonu (System Integration),
Artırılmış Gerçeklik (Virtual Reality), Üç Boyutlu Yazıcılar (3-D Printers), Sensörler
(Sensors), Akıllı Fabrikalar (Smart Factories), Karanlık Fabrikalar ve İmalat (Lights Out
Factories and Manufacturing), Akıllı Ürün Yönetimi (Smart Production Management) ve
Akıllı Müşteri (Smart Customer) şeklinde listelenebilir (Erturan ve Ergin, 2018: 154-155).
Endüstri 4.0’ın gelişim aşamalarına ve başlangıç tarihine bakıldığında, 2011 senesi milat
olarak kabul edilmelidir. Endüstri 4.0, çok kısa bir süre içerisinde teknik bir kavram olmanın
yanında milyarlarca Avro’luk (Euro’luk) bir piyasa hacmine de ulaşmıştır. Ancak Endüstri
4.0’a geçiş için herhangi bir rota veya yazılı kurallar ile yol haritası bulunmadığı için her
firma kendi adaptasyon sürecini kendisi tamamlamak zorunda kalmaktadır (Şener, Elevli,
2017: 11). Makineler ile interneti bir araya getirerek geliştirilen Endüstri 4.0, donanım
(hardware) ve yazılım (software) mantığını tamamen değiştirmiştir. Aynı zamanda Endüstri
4.0, Dünya’ya minimum karbon salınımı kavramını tamamen değiştirerek sürdürülebilir bir
yaşam için düşük enerji tüketimi ve düşük maliyet temelinde maksimum verimlilik-üretkenlik
anlayışının yerleşmesine öncülük etmiştir. (Cohen, 2016: 23).
Dijitalleşme insan eli ile meydana getirilen verilerin veya iş süreçlerinin dijital platformlara
transfer edilmesi şeklinde de tanımlanmaktadır. Bilgisayarın günden güne yükselen veri
işleme hızına eşlik eden veri miktarları bu dönüşümü kaçınılmaz bir noktaya taşımıştır.
Özellikle çetinleşen rekabet ve yükselen küresel uyum ile bahse konu olan dönüşüm,
toplumların bu konuda gelişmesini sağlamıştır. Dijitalleşme, sadece işletmeler ve devletler
üzerinde etkili olmuş gibi görünse de bireyleri de çok fazla etkilemiştir. Taşınabilir Bellekler
(Portable Memory Cards), Akıllı Anahtarlar (Smart Keys), Kendi Otonom Arabalar (SelfDriving Cars) ve Otonom Fabrikalara (Autonomous Factories) kadar birçok husus dijitalleşme
dönüşümden doğrudan doğruya etkilenmiştir (Sedefçi, 2018: 74).

YÖNETİM MUHASEBESİ KAVRAMI
Yönetim muhasebesi, yöneticilere alacakları kararlarda gereken bilgi ve malumatı
düzenleyen, yorumlayan, yıllık bütçe ve standart uygulamaları ile kontrol imkanı sağlayan
muhasebe bilgi sisteminin bir alt sistemini oluşturmaktadır (Kaderli ve Köroğlu, 2014: 22-25;
Marşap, 1996: 22). Aynı zamanda yönetim muhasebesi, yöneticilere karar almada yardımcı
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olan ve maliyet-hacim-kar analizi, başabaş noktası, bütçeleme, bütçe kontrolü ve faaliyet
tabanlı maliyetleme gibi çeşitli kavramları içeren bir muhasebe türüdür (Kızıl ve Kızıl, 2007:
225-271). Yönetim muhasebesinin farklı bir tanımı ise, uluslararası rekabet ortamında başarılı
olabilmek için yapılan stratejik hamlelerin kesin ve aşikar olarak ön planda tutulduğu ve
maliyet analizlerinin temelini oluşturduğu bir maliyet yönetimi yaklaşımını ön planda
tutmaktadır. Endüstri 4.0, hiç şüphesiz uluslararası finansal raporlama standartları kadar
yönetim muhasebesini de etkilemiştir (Altuk Özden, 2018: 1640). Maliyet muhasebesi ile
yönetim muhasebesini karşılaştırıldığında, yönetim muhasebesinin işletmenin geleceğini
ilgilendiren kararların alınmasında daha etkili olduğunu söylenebilir. Finansal Muhasebe
(Genel Muhasebe), Maliyet Muhasebesi ile Yönetim Muhasebesi bir takım benzerliklere
sahip olsalar da birbirlerinden birçok farklı yönlere de sahiptirler (Yükçü, 2007: 5).
Elbette, gelişen teknoloji ile birlikte yönetim muhasebesi de değişikliğe ve yeniliğe uğramak
durumundadır. Özellikle globalleşme ile Dünya’nın bir bütünmüş gibi hareket etmesi ve artan
rekabet, işletmelerin kullandıkları halihazırdaki muhasebe ve yönetim sistemlerinin yeterli
gelmemesine yol açmaktadır. Bu sebeple işletmelerde Büyük Veri (Big Data), Bulut
Teknolojileri (Cloud Technologies) ve Yapay Zeka (Artificial Intelligence - AI) kullanımına
her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Geçmiş dönemlerde yüksek maliyet
sebebiyle ihtiyaç duyulmayan bu teknolojiler günümüzde yaygınlaşarak her alanda zorunlu
hale gelmiştir. Özellikle internet ile Büyük Veri (Big Data) kullanımı sayesinde Küçük ve
Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ’ler) bile doğru yatırımlarla ve statejik hamlelerle küresel
ölçekli şirketlerle rekabet edebilir boyuta ulaşmışlardır. Bilgi teknolojileri ve internet
sayesinde tedarikçi, üretici, dağıtıcı ile tüketiciler fiziki bir ortamda bir araya gelme
zorunluluğu olmaksızın ekonomik süreçlere imza atabilmektedirler. Bahse konu olan süreç
genel itibariyle e-ticaret olarak anılsa da gerçekte daha fazlasını, bir başka ifadeyle e-işletme
kavramını tanımlamaktadır (Özvural, 2015: 89; İşgüden Kılıç ve Anadolu, 2018: 65).

MUHASEBE VE DİJİTALLEŞME
Muhasebenin tarihi ve ilk olarak ne zaman nerede icat edildiği hususunda hala ortak bir görüş
bulunmamaktadır. Bazı kaynaklar muhasebenin Batı medeniyetleri tarafından icat edildiğini
savunurken, bazı kaynaklar ise muhasebenin ilk çıkış noktasını Doğu medeniyetleri olarak
göstermektedir. Muhasebenin eski Mısır, Çin, Mezapotamya ve Yunan uygarlıkları tarafından
icat edildiği savunulmakla birlikte, vurgulandığı üzere bu konuda kesin bir bilgi yoktur (Kızıl
ve Kocur, 2017: 328). Ancak, muhasebenin tarihi daima yazının ve paranın tarihi ile paralel
bir şekilde ilerlemiştir. Muhasebenin modern bir bilim haline gelmesi ise çift taraflı kayıt
sisteminin mucidi İtalyan matematikçi Luca Pacioli’nin Summa Arithmetica ile
gerçekleşmiştir (Kızıl, Akman, Zorkalkan ve Türkmen, 2015: 72). Bunun yanında, çift taraflı
kayıt yönteminin de aslında daha önce icat edildiği çeşitli kaynaklar tarafından
savunulmaktadır (Can, 2007: 1). Muhasebe, ilk ortaya çıktığı dönemde daha çok bir
kaydetme, sayma ve hesaplama aracı olarak kullanılmıştır. Daha sonra ise muhasebenin
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sınıflandırma, özetleme, raporlama, analiz etme ve yorumlama fonksiyonları da ön plana
çıkmıştır. Örneğin günümüzde analiz etme ve yorumlama fonksiyonlarını içeren finansal
analiz (mali tablolar analizi) önemli bir konumdadır. Çağımızda ise muhasebe artık teknoloji
ile tamamen entegre olmuş durumdadır. Muhasebe ve yapay zeka, muhasebe ve makine
öğrenmesi, entelektüel sermayenin muhasebeleştirilmesi ve raporlanması, entegre raporlama,
kripto paraların muhasebeleştirilmesi, bulut muhasebe ve muhasebe eğitiminde teknolojinin
kullanılması ve dijitalleşme gibi kavramlar konuşulmakta ve tartışılmaktadır (Kızıl, 2009:
139-207; Kızıl, Selvi Hanişoğlu ve Aslan, 2019: 135-139).
Bunun yanında, muhasebe alanında pek çok günlük süreç yeni teknolojiler aracılığıyla
değişime uğramıştır ve çağımızda sayısız alan büyük bir oranda dijitalleşmiştir.
Dijitalleştirilmiş araçlar, muhasebe mesleğinin günlük süreçleri göz önüne alındığında çok
daha fazla esneklik sunmaktadır. Dijital fırsatlar ile uygulamalar günden güne daha çok kabul
görmekte ve muhasebe alanına uyumlu hale gelmektedir. Ayrıca, dijital teknolojiler hızla
evrimleşmekte ve yeni çözümler sahne almaktadır. Bu durum muhasebe ile ilgili şirketlerin
sadece yeni teknolojilere adapte olmalarını sağlamamakta, aynı zamanda bahse konu olan
şirketleri rekabet edebilmeleri için dijitalleşme aracılığıyla hizmetlerini ve ürünlerini nasıl
değiştirip dönüştürmeleri gerektiğini de hesaba katmaya zorlamaktadır (Özvural, 2015: 65;
Tutar, 2018: 8).
Dijitalleştirilmiş muhasebenin pek çok yararı mevcuttur. Bunlardan biri, verilere erişim ile
mukayesenin daha hızlı yapılabilmesi ve daha esnek çalışma koşulları sunulabilmesidir.
Böylece, dijitalleşme muhasebede verimlilik artışına imkan vermektedir. Dijitalleşmiş ile
bilgisayarlı çevrimiçi (online) muhasebe araçları daha çok istihdam imkanı da yaratmaktadır.
Bununla birlikte, verilerin daha kolay analiz edilmesi ile işletmelerin büyümeye yönelik
tahminleri kolaylaşmakta ve raporlar daha az karmaşık hale gelmektedir. Dolayısıyla,
Endüstri 4.0 aslında spesifik olarak muhasebe kadar işletme yönetimi hususunda da işletmeler
için büyük avantajlar ve faydalar sunmaktadır (Davutoğlu, Akgül ve Yıldız, 2017: 554).

YÖNETİM MUHASEBESİ VE DİJİTALLEŞME
Dijitalleşme ile yönetim muhasebenin dönüşümü konusundan bahsetmek gerekirse,
geleneksel yaklaşımda akla ilk gelen işlemler vergi yükümlülüğü ve benzeri
yükümlülüklerdir. Bu noktada finansal muhasebe (genel muhasebe) birincil derecede
etkilenen muhasebe türü olsa da, yönetim muhasebesinin de dolaylı yoldan etkilenmesi söz
konusudur. Bu ve benzeri sorumlulukların muhasebenin dijitalleşmeyle birlikte akıllı
programlar aracılığıyla yapılması, operasyonel işlem yükünün elimine edilerek işletme için
stratejik öneme sahip konular üzerinde daha fazla eğilme imkanı sunulması açısından kritiktir.
Bu durumun muhasebe meslek mensuplarının fonksiyonlarını ciddi biçimde etkileyecek
önemli bir süreç olduğu yadsınamaz (Özvural, 2015: 48).
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Muhasebe meslek mensupları, dijital dönüşüm süreci içinde akıllı sistemlerin oluşturulması
ve bu süreçlerin analiz edilmesi gibi yeni bir takım sorumluluklar üstlenmektedir. Bu süreçler
görünüşte karmaşık gözükse de işletmelerin stratejik ve doğru karar verebilmeleri için en sade
biçimde hayata geçirilmektedir. Geleneksel muhasebe sistemlerinde kullanılan veri ve evrak
yığınlarının aksine işlem ve iş performansını hızlandıran, hataları önleyen ve karar vermeyi
kolaylaştıran bir dijital dönüşüm süreci söz konusudur. Yalın muhasebe kavramı, bu noktada
etkin bir örnek teşkil edebilir (Can ve Güneşlik, 2013: 1).
Bununla birlikte, bilgi ve teknolojinin hızla yayıldığı çağımızda yönetim muhasebesi
konusunda tecrübe edilen değişimlere konsantre olan çeşitli araştırmalar da yürütülmektedir.
Kaplan ve Johnson tarafından 1987 senesinde kaleme alınan Relevance Lost: The Rise and
Fall of Management Accounting adlı eser bu yönüyle yönetim muhasebesi özelinde bir
devrim niteliği taşımaktadır. Bahse konu olan eser, yönetimin ihtiyaçlarını tatmin edebilecek
yeni maliyet yaklaşımlarına odaklanılmasını sağlamıştır (Kaplan ve Johnson, 1987).
Diğer yandan, küreselleşmenin etkisi altında dijital dönüşüm ile Endüstri 4.0 hususlarındaki
gelişmeler firmalar tarafında hem bir fırsat, hem de bir risk etmenine dönebilmektedir. Bahse
konu olan gelişmeleri firmalar rekabet stratejileri sayesinde entegre edebildikleri durumlarda
başarı kendiliğinden gelmektedir. Ancak bütün bahse konu olan süreçlerin izlenmesi, maliyet
analizinin yapılması ile raporlanması gibi bilgi akış süreçlerinin zamanında gerçekleşmesi ve
doğru şekilde yöneticilere iletilmesi şarttır. Yönetim muhasebesi bu noktada kilit ve hayati bir
rol oynamaktadır (Demir, 2008: 28).
Globalleşen Dünya’da firmalar sürdürülebilir rekabet avantajı sağlamak istiyorlarsa dijital
dönüşüm ile Endüstri 4.0 uygulamalarını ihtiva eden üretim teknolojilerine ait uygulamaları
muhasebe ile entegre etmelidirler. Aynı zamanda, muhasebe ile entegrasyonun nasıl
sağlanacağını ve maliyet hesaplama yöntemlerinin hangisinin ne şekilde tercih edilmesi
gerektiği dikkatli bir şekilde belirlenmelidir. Yönetim muhasebesi konusunda geliştirilmiş
olan faaliyet tabanlı maliyetleme (activity based costing), hedef maliyetleme (target costing),
mamul yaşam seyri maliyetleme (product life cycle costing), dengeli skor kartı (balanced
scorecard) ve yalın muhasebe (lean accounting) gibi ileri seviye gelişmiş yöntemler,
glaballeşme ile dijital dönüşüm ve rekabetin sonucu ortaya çıkmış olan yaklaşımlardır.
Yönetim muhasebesi konusunda tecrübe edilen gelişmeler, dijital dönüşüm yolculuğunda
firma yöneticilerinin geleceğe ilişkin daha doğru karar alabilmeleri amacıyla ihtiyaç duyulan
sayısal bilgileri bilişim ile birlikte entegre ederek daha hızlı ve daha doğru stratejik hamlelerin
yapılmasını sağlamaktadır. Ayrıca, işletme yöneticilerinin gereksinim duydukları raporlar ve
bütçe hazırlanma süreçleri de aynı hız ile doğrulukta yürütülmektedir (Sedefçi, 2018: 54).

SONUÇ VE ÖNERİLER
Teknolojik gelişmeler ve dijitalleşme muhasebe meslek mensuplarının da yeni düzene uyum
sağlayarak kendilerini yenilemelerini zorunlu kılmıştır. Muhasebe meslek mensupları
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açısından değişim, Endistri 4.0’a adaptasyon ve dijitalleşmenin benimsenmesi artık bir lüks
değil, zorunluluktur. Çağımızda muhasebe alanındaki değişim o kadar hızlıdır ki, literatüre
her geçen gün yeni kavramlar ve terimler dahil olmaktadır.
Muhasebe mesleğinin Endüstri 4.0’la uyumlu olmasıyla birlikte, hata ve hile olasıkları da
azalmaktadır. Aynı zamanda daha ayrıntılı, güvenilir, şeffaf ve gerçek zamanlı bir şekilde
bilgi ihtiyacının tatmin edilmesi mümkün olmaktadır. Bunun yanında, finansal raporların daha
şeffaf şekilde paydaşlar ile paylaşılması imkanı doğmaktadır.
Finansal tabloların eşgüdümlü olarak daha gerçeği yansıtır bir karaktere bürünmesi de
muhasebe alnındaki teknolojik gelişmelere ve dijitalleşmeye paralel olarak gerçekleşmektedir.
Hatta, dağıtık defter teknolojisinin bir tipi olan blok zinciri teknolojisi bu noktada örnek
olarak verilebilir. Aynı zamanda, muhasebenin geleneksel kayıt fonksiyonun yanında
danışmanlık ve denetim alanlarında daha da yoğun hizmet vereceğini tahmin etmek güç
değildir.
Bunların dışında, bilindiği üzere Nesnelerin İnterneti (Internet of Things - IOT) aracılığıyla
her aygıtın birbirine daha da bağlanması neticesinde tüm nesneler tamamen birer bilgi ileticisi
kimliğine bürünecektir. Böylelikle, Büyük Veri (Big Data) ölçülemeyecek derecede çok
sayıda veri üretilebilecek ve bunun muhasebe alanına yansımaları daha da yoğun olacaktır.
Bu verilerin analiziyle bilgi; doğru, yerinde ve zamanında ihtiyaçlara yanıt verebilir duruma
gelecektir. Bu sayede, Endüstri 4.0 sürecinin ivmesi de dikkate alındığında finansal raporlar
kullanıcıların ihtiyaçlarına paralel olarak şekillenecek ve daha da önemlisi firmanın finansal
pozisyonunun günümüze göre daha etkin, şeffaf ve gerçekçi bir biçimde raporlanması söz
konusu olacaktır.
Ek olarak, işletmeler ve muhasebe meslek mensupları koordineli çalışmaya devam etmelidir.
Kayıt ve vergisel danışmanlığın yanında daha çok analiz, yorum ve stratejik planlanma
konusunda firmalara destek sağlayacak bir yapı benimsenmelidir. Bununla birlikte ulaşılan
verilerin anlamlı bilgilere dönüştürülmesi ve yönetici özetleri sunulması bir rutin haline
getirilmelidir. Özellikle Covid-19 pandemisi döneminde hız kazanan uzaktan denetim ve
danışmanlık gibi uygumaların, Covid-19 pandemisi dönemi sonrasında da devam edeceği
öngörülmektedir. Sanal asistanlar desteğiyle ve Artırılmış Gerçeklik’ten (Virtual Reality)
yararlanarak firmanın daha önce karşılaştığı sorunlar ile tecrübe ettiği problemler, finansal
işlemler gibi birçok hususun uzaktan takip edilmesi ve denetlenmesi daha da imkan dahilinde
olacaktır.
Buna karşın, yapılan bir takım araştırmalar muhasebe meslek mensuplarının dijital aygıt ve
araçları kullanma hususunda yeterince eğitim almadıklarını ve bu açıdan eksiklik
hissettiklerini ortaya koymaktadır. Hiç şüphesiz, bu alanda iyileştirmelerin yapılması şarttır.
Dijitalleşmeyle birlikte, muhasebe meslek mensupları daha kapasiteli hale gelecek ve daha
çok müşteriyle ilgilenebilecektir. Bu sayede, muhasebe meslek mensuplarının müşterilere
daha fazla katma değer sunabilmeleri de mümkün hale gelecektir. Teknoloji, yapay zeka
sistemlerini muhasebe meslek mensuplarıyla bir araya getirecektir ve muhasebe alanında
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yapay zeka uygulamaları zamanla daha da artacaktır. Yapay zeka teknolojisi sayesinde, ileride
muhasebe meslek mensuplarının minimum zaman dahilinde maksimum miktarda veri
işlemesi ve analiz etmesi mümkün olacaktır. Bu açıdan bakıldığında geleceğin
muhasebecileri, salt bir şekilde müşterilerinin defterlerini tutan, muhasebesel işlemlerini
arşivleyip dosyalayan ve vergi hesaplamalarını yapıp doğruluklarını onaylayan kişiler
olmayacak, firmaların faaliyetlerini devam ettirebilmesi için gelecek planları yapan ve çok
önemli iş kararlarının alınmasında asiste eden profesyoneller haline geleceklerdir. Gelecekte
muhasebe meslek mensuplarının başarılı olabilmeleri için finansal danışman olarak iş
tanımlamalarının içeriğini yeniden güncellemeleri, teknolojiyi tamamen benimseyip
özümsemeleri ve de yeni bilgi becerilerini yönetebilmeleri şarttır.
Son olarak, muhasebe meslek mensuplarının fark yaratmak için Endüstri 4.0, dijitalleşme,
teknoloji ve inovasyon alanlarında daima gerekli eğitim süreçlerine dahil olarak kendilerini
güncel tutmaları gerekmektedir. Türk muhasebe meslek mensuplarının ilgili alanlarda
kendilerini geliştirmeleri, Türkiye’nin Endüstri 4.0 konusunda treni kaçırmasını
engelleyecektir. Türkiye’nin Endüstri 4.0’da Dünya’nın öncü ülkelerinden birisi olması
hususunda Türk muhasebeciler de önemli rol oynayacaktır. Covid-19 pandemisinin muhasebe
ve denetim alanlarında ortaya çıkardığı yeni gelişmeler dikkatli bir şekilde okunmalıdır.
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ÖZET
Balkan Savaşı ile ilgili gazete haberlerinden başka savaşın ahvalinin edebî eserlere yansıması
da söz konusudur. Bunlardan biri Balkan Savaşı esnasında Süleyman Sırrı tarafından kaleme
alınan Gayz adlı tiyatro oyunudur. Vatan sevgisinin, emekli bir asker ve çocukları üzerinden
işlendiği Gayz, bozgun ve cepheden geri çekilmenin yaşandığı sırada askerlerin maneviyatını
güçlendirmek, gençlerin harbe katılmasını teşvik amacıyla yazılmıştır. Bu çalışmada Gayz adlı
tiyatro oyunu incelenmiş, Osmanlı Türkçesinden Latin harflerine aktarılarak günümüz
okurunun dikkatine sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Balkan Savaşı, tiyatro, vatan sevgisi.
ABSTRACT
In addition to the news about the Balkan War, the newspaper also includes the reflection of the
state of the war on literary works. One of them is the theater play Gayz written by Süleyman
Sırrı during the Balkan War. Gayz, in which patriotism is depicted through a retired soldier and
his children, was written to strengthen the morale of the soldiers during the defeat and retreat
from the front, and to encourage the youth to join the war. In this study, the play named Gayz
was examined, and it was presented to the attention of today's readers by translated from
Ottoman Turkish to Latin letters.
Keywords: Balkan War, theatre, patriotism.
Balkan Savaşı ile ilgili gazete haberlerinin yanında vakayı bizzat cephede ve cephe gerisinde
yaşayanlar tarafından kaleme alınan edebî eserler de neşredilmiştir.1 Bu eserlerden biri, Balkan
1

Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi için bk. Duman, H.H. (2005). Balkanlara Veda: Basın ve Edebiyatta Balkan Savaşı (1912-1913),
Duyap Yayınları, İstanbul.
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Savaşı sürerken ve muharebe başladıktan kısa bir süre sonra bozguna uğrayan Osmanlı ordusu
geri çekilmek zorunda kaldığı sırada Süleyman Sırrı imzasıyla yazılan Gayz’dır. 1328 (1912)
yılında Nefaset Matbaası’nda basılan, “millî piyes” şeklinde takdim edilen Gayz; tek perde, 4
meclisten müteşekkil bir tiyatro oyundur/eseridir. Gayz’da Süleyman Sırrı, savaşın bozgunla
devam etmesini hüzünle, ümitle, cengâverlikle, gayretle, vatanseverlikle Hasan Efendi ve
çocukları şahsında esere aksettirmiştir.
Gayz’ın üç kişilik şahıs kadrosunda Hasan Efendi, 65 yaşındadır ve askeriyeden emeklidir.
Hasan Efendi’nin oğlu Rıza, 18 yaşındadır ve Mülkiye Mektebi öğrencisidir. Hasan Efendi’nin
kızı ise 22 yaşındadır ve Hilal-i Ahmer’de hasta bakıcıdır.
Tek sahnesi olan Gayz’da mekân, İstanbul’da orta hâlli bir ailenin oturduğu evin bir odasıdır.
Sağda yatak odasına açılan bir kapı; solda dışarıya bakan, parmaklıklı bir pencere, odanın
sonunda kapalı bir kapı; ortada üzerinde bardak, sürahi, günlük gazeteler bulunan bir masa,
pencerenin önünde birkaç koltuk ve yerde Yahudi keçesi vardır.
Şahıslardan sadece Narin’in kıyafeti hakkında bilgi verilmiştir. Narin, eve girdiğinde üstünde
yeldirme ve başörtüsü, yeldirmenin kolunda Hilal-i Ahmer kolçağı vardır. Öne çıkarılan bu
kıyafetlerle yazar, Narin’in dinî ve millî değerlere dikkat eden bir genç kız olduğunu
vurgulamıştır.
Dinine bağlı bir adam olan Hasan Efendi, elinde tespihiyle meşgul olurken yaşanan bozgunu,
Osmanlı’nın eski parlak devirleri, zaferleri ile karşılaştırır. Mağlubiyetten dolayı müteessir olan
ve içinde savaşçı ateşi yanan eski asker, Allah’a hesap soracak kadar isyan eden bir üslupla:
“Allah’ım, niçin bizi mağlup ettin? Niçin kâfire bu kadar yüz verdin?” (Süleyman Sırrı, 1328:
5) der ve hemen ardından defalarca affını talep eder. Hasan Efendi’ye göre muzaffer bir milletin
mazisiyle çok övünmesi doğru değildir, bu zaferlerin tarihî değeri vardır ancak bize bugünü ve
geleceği kurtaracak galibiyetler gereklidir. Hasan Efendi bir ara yenilgiyi savaşçı özelliklerin
kaybedilmesine bağlar gibi olur ama yemin ederek bu düşüncesinden vazgeçer: “Yoksa bizde,
o eski Türk kanı, o harpcu, kahraman Osmanlı imanı kalmadı mı? Haşa! Zannetmem. Uzun
uyku hâli, onu bize, belki biraz unutturabilir. Fakat bütün Türk ve Osmanlı olan kalbimle yemin
ederim ki: O ateş, o intikam ateşi kalbimizden silinmemiştir ve silinmeyecektir.” (Süleyman
Sırrı, 1328: 5).
Yazarın dil, üslup ve hareketler bakımından başarılı şekilde aksettirdiği ruhsal ve fiziksel
dalgalanmalar yaşayan Hasan Efendi, boğazının sıkıldığını hissedecek kadar daralır. Şehit
mezarını çiğneyen bir Sırp askerini görür, esirleri boğazlayan Bulgar zabitinin vahşi sesi
kulaklarında uğuldar, karnı deşilen bir Türk askerinin “İntikam! İntikam!” seslerini duyar gibi
olur. Hasan Efendi’nin vatanseverlik bakımından kendisine benzettiği oğlu Vedat cephededir,
bu hâlet-i ruhiye içinde onu da görür. Vedat, bir taşın arkasından düşmana kurşun sıkmaktadır.
Bu sahne, Hasan Efendi’yi mutlu eder.
O esnada içeriye Hasan Efendi’nin diğer oğlu Rıza girer, babasına selam vermeyi unutacak
kadar dalgındır ve elinde Fransızca bir roman vardır. Babası Rıza’ya okuduğu şeyin ne
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olduğunu sorduğunda Rıza, ellerini romanın üstüne koyarak söylemek istemez. Hasan Efendi,
onun Kur’an-ı Kerim olduğunu zanneder ve okuması, çokça okuması, Allah’a dua etmesi için
telkinde bulunur. Hasan Efendi, kitabın Kur’an değil de roman, üstelik Fransızca bir roman
olduğunu gördüğünde sinirlenir. Memleket, millet felaket içinde iken hâlâ roman okuduğu için
Rıza’yı Allah’tan korkması, utanması yönünde azarlar. Kalbi yaralı babasının gözlerine
bakmasını ve o gözlerde “Bütün bir cihanı kendine kâfi görmeyen cengâver ecdadının şanlı
tarihini! İklimlere, kişverlere hükmeden babalarının canlı hatıralarını!” (Süleyman Sırrı, 1328: 8)
okuyacağını söyler. Rıza, okuduğu kitaplar hakkında medeniyetin icaplarını, ruhsal hayatın
safhalarını öğrendiğini açıklamaya çalışırken babası öfkeyle sözünü keser ve oğlunu hainlikle
itham eder, Batı’nın medeniyet ve insanlık bakımından sahte, riyakâr olduğunu dile getirir ve
oğluna karşılaştırmalı olarak kendi tercihini belirtir: “Ben Osmanlılığın şanlı medeniyetiyle
iftihar ederim, yetişir! Avrupa’nın cali, kirli medeniyeti, yamyam insanlığı bu eski Türk
kafasına girmez. Anlıyor musun?” (Süleyman Sırrı, 1328: 9).
Rıza tekrar açıklamaya çalışarak “medeniyet ve beşeriyet-i Garbiyenin birkaç ziruh heykelini”
(Süleyman Sırrı, 1328: 9) anlatmaya çalıştığını söyler. Babası bunların kim olduğunu sorduğunda
Rıza, Pierre Loti’nin ismini zikreder, okuduğu roman da Loti’nindir. Bunu duyan Hasan Efendi,
oğluna karşı yumuşar, Pierre Loti’yi Batılı gibi değil, Doğu medeniyetini anlayan bir insan
olarak gördüğünü belirtir ve Rıza’dan onu takdis etmesini ister. Rıza da masumiyetimizi Batı
medeniyetine haykıran kişinin Pierre Loti olduğunu ve onu sevmeleri gerektiğini söyleyerek
Fransız yazarı yüceltir.
Hasan Efendi, romanın Loti’ye ait olduğunu öğrendikten sonra Kur’an okumadaki öğüdünü bu
sefer söz konusu roman için tekraralar ve özellikle gençlerinin vatan sevgisini Pierre Loti’nin
eserlerini okuma ile ilişkilendiren acı ama gerçek bir itirafta bulunarak bir bakıma devrin
mezkûr konuda eleştirisini yapar: “Ha! Oku, oğlum! Onu her zaman oku! Vatanımızı,
camilerimizi, merkatlarımızı, hülasa sevgili yurdumuzu bize sevdiren o büyük kalpli insanı ne
kadar takdis etsek azdır. Evet bu itiraf fecidir fakat pek hakikidir.” Rıza da babasının bu itirafını
destekler: “Ve zaten biz, hakiki ve feci olan şeyleri itiraf etmemekle bu hâle geldik ya!”
(Süleyman Sırrı, 1328: 10).

Trablusgarp Savaşı’ndan itibaren “Türkleri, asaletlerine, civanmertliklerine, başlı başına
yüksek medeniyetlerine hayran olarak müdafaa etmiş.” (Hisar, 1958: 192) olan Pierre Loti,
bilhassa Gayz’ın yazıldığı devirde Süleyman Sırrı gibi pek çok Türk muharririn iltifatına
mazhar olmuştur.2
Emekli asker olan babasıyla birlikte yaşayan ve bu konuşmaları yapan Rıza, Hasan Efendi’ye
sohbet sırasında abesle iştigal bir soru sorar: “Babacığım! Sen vatanını çok mu seversin?”
(Süleyman Sırrı, 1328: 11) Hasan Efendi, sevgisini bu vatanı kuran, yaşatan
atalarımızın/büyüklerimizin mezarlarının burada olduğu ile ilişkilendirir. Vatanını sevmeyen
hain için de kendi kanının mübah olduğunu söyler.
2

Pierre Loti hakkında olumlu/olumsuz eleştiriler mevcuttur. Konu ile ilgili bk. Çetin, N. (2020). Oryantalist Kuşatma, İlbilge
Yayıncılık, Ankara.
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Bu sırada Narin de odaya dâhil olur. Görevden gelmiştir. Babası yaralı askerlere hasta bakıcılık
eden kızına maşallah der ve ekler, kadınları Narin gibi fedakâr ve çalışkan olan milletler hiç
ölmezler. Hasan Efendi, kızından hastaların ahvalini sorar. Narin, askerlerin yaralarının manevi
güçlerinin iyi olduğunu, mağlubiyetin acısını hissederek şehit olan askerlerin intikamını almak,
atalarının şanlı “tarihlerinin yüzünü ağartmak” için “Ya zafer! Ya ölüm” yemini ettiklerini, bir
an önce sağlıklarına kavuşup cepheye gitmek istediklerini söyler. Bu diyaloglar sırasında Rıza,
elindeki kitabın yapraklarıyla oynamaktadır.
Son mecliste Rıza, ablasını Hilal-i Ahmer kıyafetinde gördükçe içinde savaşma isteğinin
galeyana geldiğini ifade eder ve gözyaşı döker. Narin, alaycı bir şekilde esir olmadığını, kendi
kararı ile savaşa katılabileceğini söylemesi üzerine Rıza, vatanın istikbalinin gençlerin
omuzlarında yükseleceğini belirtir. Narin de hâlihazırın önemli olduğunu, ilk önce bu felaketten
kurtulunması, geleceğin “bugünün vereceği semere” olduğunu, Bulgar gençlerini hatırlamasını
dile getirdiğinde Rıza, ablasını haklı bulur ve o anda gönüllü yazılmaya karar verir: Ağlayarak
burada ölenlerin yasını tutmaktansa güle güle hududa koşarak savaşmak, intikam almak
lazımdır. Narin de Rıza’yı destekler ve orada vedalaşırlar.3
Aşağıda Latin harflerine aktararak orijinal metnine yer verdiğimiz Gayz, 65 yaşındaki Hasan
Efendi’nin savaşa, galibiyete bakışı, bir oğlunun cephede, bir kızının Hilal-i Ahmer’de hasta
bakıcı oluşu, diğer oğlunun savaşa gönüllü yazılmaya karar vermesi ile bir aileden dört kişinin
vatanseverliğinin ön plana çıkarılması; Hasan Efendi’nin cengâverlerin galibiyetlerle, fetihlerle,
zaferlerle yazdığı maziyi hatırlaması, geçmişle hâli mukayese etmesi ve bu durumdan
ümitsizliğe düşmemesi, yaralı askerlerin bir an önce iyileşerek cepheye dönme istekleri, ettikleri
yemin, özellikle Rıza’nın babasına vatan sevgisiyle ilgili sorusu ve aldığı cevap, Narin’le
yaptığı kısa konuşma neticesinde hemen savaşa katılmaya vermesi dikkate alındığında bozguna
uğrayan askerlerin manevi gücünü artırmak, gençleri savaşa katılmaları için teşvik etmek,
mağlubiyeti galibiyete çevirebilmek için onları motive etmek amacıyla kaleme alınmıştır.
Gayz
Bir Perdelik Millî Tiyatro
Muharriri
Süleyman Sırrı
1328
Nefaset Matbaası
Gayz
Millî Piyes-Bir Perde

3

Kitabın sonunda “Muharririn peyderpey neşrolunacak sair eserleri” Namus (tiyatro), Heyula-yı Aşk (tiyatro), Tasvirler
(mensureler), Çelenk (mensureler) olarak belirtilmiştir.
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Eşhas
Hasan Efendi: 65 yaşında mütekaidin-i askeriyeden bir zat.
Rıza Efendi: 18 yaşında, Mekteb-i Mülkiyeden, Hasan Efendi’nin oğlu.
Narin Hanım: 22 yaşında, kızı, hasta bakıcısı.
“Sahne, İstanbul’da mutavassıt bir ailenin ikamet ettiği hanenin bir odasını irae eder. Sağda,
yatak odasına açılan bir kapı, solda harice bakan, parmaklıklı bir pencere; nihayette kapalı bir
kapı; orta yerde bir masa, üstünde bir sürahi, bir bardak, yevmi gazeteler; pencerenin önünde
bir iki koltuk vardır. Yerde Yahudi keçesi serilidir.”
Meclis-1
Hasan Efendi (Yalnız)
“Perde açılınca Hasan Efendi koltuğa oturmuştur. Elindeki tespihle meşguldür. Bir saniye
sükûttan sonra:”
Hasan (Kendi kendine) — Ah! İnsan artık ümitvar olmakla da müteselli olamıyor. Bir kayıt, bir
şüphe, bir burgu, tarif edilemez öyle bir his insanın kalbini kemiriyor.
Osmanlı askerinin şan-ı mazisi gözler önünde parıldarken bu ihtiyar Türk, bu münzevi asker
ruhunda ne büyük cerihaların kanadığını, ne acı bir heyecanın nefes aldığını kimse anlayamaz.
“Ayağa kalkar ve odada ağır ağır dolaşır.”
Hasan (Devamla) — Biz o zamanlar neden bu kadar cesur, fedakârdık? Neden bizim
önümüzde düşmanın yaktığı cehennemler, yığdığı cenk sürüleri çabuk çiğnenir, çabuk sönerdi?
Ah neden? Onlardaki kan, yine o eski mülevves kan değil mi idi? Bizdeki kan, yine o cengâver
Türk kanı değil mi?
O zaman, bizim ruhlarımızda isyanın ateşi alevlenir, intikamın fırtınası gürülderken, biz böyle
kaçar mıydık?
Düşman başının küçük bir hareketi, penceremizden evimize bakan bir hırsızın, bir caninin
gururumuzda yaktığı gayzı ateşler, ruhumuzdaki kudret-i kini kamçılardı. İşte hâlâ o eski
niranın varlığımı kapladığını hissediyorum.
“Durur; gözlerini sabit bir noktaya atfederek ve elleriyle niyazkâr hareketler yaparak:”
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Yarabbi! Zaferler, ihtişamlar içinde, ecdadının kişverler fethettiğini, iklimlere hâkim olduğunu
gören; düşmanın o kirli, sefil dudaklarının, af ve merhamet dilenerek hak-ı hilale kadar
eğildiğini idrak eden benim gibi ihtiyar bir Türk askeri bu hâli görüp de bedbin olsa, aklını
kaybetse hakkı yok mu?
“Biraz durur ve gezinmekte devam eder.”
Allah’ım, niçin bizi mağlup ettin? Niçin kâfire bu kadar yüz verdin? (Sonra birdenbire:) Ah!
Beni affet, Rabb’im beni affet! Hikmetinden sual olunmaz; sana asi oldum, beni affet!
“Gelir, koltuğa oturur.”
Ben şimdi artık, Vedat’ımı hiç hiç düşünmüyorum. Çünkü onun ruhundan eminim. (Göğsüne
vurarak:) Onun, bu cengâver Türk babanın öz oğlu olduğundan asla şüphe etmem. Bilirim:
Ondaki kan benim kanımdır. Şehit olsa da gam yemem: Namusunu, memleketini, hayatıyla,
kanıyla müdafaa ederek öldü, derim. Evet onun vicdanına, asker vicdanına mutemedim.
(Göğsünü kabartarak) Vedat’ım ne kadar arslan, ne kadar, babası gibi, düşmana söz
söyletmemek için ölmeyi, öldürmeyi bilen bir erdir!
Hayatımda insanlığa hiçbir faydam olmadıysa vatanıma, memleketime, toprağıma kıymetli bir
yadigâr, namuslu bir müdafi bıraktığımdan, ooh, ne kadar mesudum.
(Gazeteleri göstererek) Bunlar ise her gün için bir kitab-ı ümit!
“Biraz sükût.”
Ha, insan mazisiyle, bir de bu kadar çok iftihar etmemeli! Evet! Mazisi pürşan ve şeref bir
milletiz. Fakat mazideki büyüklükleri, mazideki, ecdadın fütuhat yapmakta, kişverler
fethetmekte zaferler yaratmakta gösterdiği harikaları, mazisiyle gururlanan bugünkü nesil
tekrar göstermeye çalışmalıdır.
Fütuhat, zafer, mazide olsa bile, neşvebahşadır. Geçmiş muvaffakiyetlerin, işte yalnız bir
kıymet-i tarihiyesi vardır. Bize, bugünü, istikbali kurtaracak galibiyetler lazım!
Yoksa bizde, o eski Türk kanı, o harpcu, kahraman Osmanlı imanı kalmadı mı? Haşa!
Zannetmem. Uzun uyku hâli, onu bize, belki biraz unutturabilir. Fakat bütün Türk ve Osmanlı
olan kalbimle yemin ederim ki: O ateş, o intikam ateşi kalbimizden silinmemiştir ve
silinmeyecektir.
“Başını elleri arasına alır. Bir saniye sükût… Sonra birdenbire ayağa kalkarak:”
Hasan (Boğulur gibi) — Oof! Bu ne müthiş kâbus! Sanki gırtlağımı kâfirler sıkıyor; sanki
boğazıma kurşun akıtıyorlar; sanki gözlerimin önünde makteller geziniyor.
“Koltuğuna düşer, gözler namütenahiyete dalmıştır. Koltukta dikilerek:”
Aman Yarabbi! İşte meşhedi çiğneyen Sırp askerini görüyorum. Esirleri boğazlayan Bulgar
zabitinin vahşi sesi kulaklarımda uğulduyor. Karnı deşilen Türk askerinin vasiyetini: “İntikam!
İntikam!” avazelerini işitir gibi oluyorum. (Parmağıyla bir noktayı göstererek) Ah! İşte! İşte!..
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O… Evet o! Vedat’ım! Bir taş arkasında düşmana kurşun ve ölüm sıkıyor. (Elleri yanına
düşerek) Ooh! Şimdi ne kadar mesudum!
“Sükût… o esnada Rıza içeri girer ve yatak odasından bir sandalye alarak gelir, masanın başına
oturur. Elinde Fransızca bir roman vardır. Kendi kendine okumaya başlar. Babasını görmez,
gibidir.”
Meclis-2
Hasan, Rıza
Hasan (Rıza’ya) — Rıza, oğlum! Selam yok mu?
Rıza (Bir saniye gözlerini babasına tevcih ederek) — Affedersin efendibaba! Vallahi unuttum.
Dalgındım.
Hasan — Peki! O okuduğun ne bakayım?
Rıza (Romanın üstüne ellerini koyarak) — Hiç efendibaba, bir şey değil!
Hasan — Nasıl bir şey değil? Haydi söyle! Ne o, elindeki? Mushaf mı? Oku oğlum, oku! Onu
çok çok oku! Ve Allah’ına dua et! Rabbi’den zafer niyaz eyle! Sen daha küçüksün! Belki senin
duan kabul olur!
Rıza (Muhteriz) — Hayır efendibabacığım! Mushaf değil!
Hasan — Ya ne? Ya ne oğlum?
Rıza — Hiç! Bir kitap! Bir roman!
Hasan (Asabi) — Nasıl? Bir roman mı dedin?
“Birdenbire kalkar ve biraz yaklaşarak uzaktan romana seri bir nazar fırlatır. Sonra gayet
asabi:)
Evet roman! Hem de Fransızca bir roman! Utan, Rıza! Utan! Allah’tan kork! Millet, memleket
kan, felaket içinde; sen hâlâ roman mı okuyorsun?
Hiç olmazsa bir defa şu kalbi yaralı babanın gözlerine bak! Neler okursun!
“Döner, koltuğuna oturur.”
Hasan (Devamla) — Evet, bak orada neler okuyacaksın! Bütün bir cihanı kendine kâfi
görmeyen cengâver ecdadının şanlı tarihini! İklimlere, kişverlere hükmeden babalarının canlı
hatıralarını! İşitiyor musun, Rıza?!
Rıza (Cüretle) — A! Efendibaba! Böyle romanlarda ben medeniyetin icabatını, hayat-ı
ruhiyenin tatlı safahatını öğrenirim. Bu roman ise…
Hasan (Sözünü keserek, hırçın) — Sus, hain evlat, sus! Bana artık Garp medeniyetinden,
Avrupa insanlığından bahsetme! Onların medeniyeti, bilmezsin, ne kadar sahtedir!.. Onların
insanlığı, anlamamışsın, ne kadar riyakâr, ne kadar bedhahtır!
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Ben Osmanlılığın şanlı medeniyetiyle iftihar ederim, yetişir! Avrupa’nın cali, kirli medeniyeti,
yamyam insanlığı bu eski Türk kafasına girmez. Anlıyor musun?
Rıza (Tamir ve izaha çalışarak) — Yanlış anlattım, efendibaba! Avrupa’dan bütün Garp’ı murat
etmiyorum. Ben, yalnız bu sözümle medeniyet ve beşeriyet-i Garbiyenin birkaç ziruh heykelini
anlatmak istemiştim. Mesela…
Hasan (Sözünü keserek) — Kim imiş onlar?
Rıza: Mesela— Pierre Loti!
Hasan— Oh! Evet sevgili evladım! Pierre Loti’yi ben artık bir Garplı saymam. O Şark’ın hakiki
medeniyetini ruhunda büyütmüş hakiki bir insandır. Onu takdis et!
Rıza (Tasdikkâr) — Evet efendibaba! Bizim masumiyetimizi, bizim inkâr edilen
masumiyetimizi, tahkire cüret edilen şerefimizi işte o yükseltmeye çalıştı; Garp’ın nankör
vicdanına, işte o muhterem, alicenap Pierre Loti mert sadasıyla bağırdı. Onu sevelim,
efendibabacığım, onu sevelim. İşte bu kitap onundur.
Hasan — Ha! Oku, oğlum! Onu her zaman oku! Vatanımızı, camilerimizi, merkatlarımızı,
hülasa sevgili yurdumuzu bize sevdiren o büyük kalpli insanı ne kadar takdis etsek azdır. Evet
bu itiraf fecidir fakat pek hakikidir.
Rıza — Ve zaten biz, hakiki ve feci olan şeyleri itiraf etmemekle bu hâle geldik ya!
Hasan — Evet, iyi düşündün oğlum! Var ol! “Bir saniye sükût!” Ablan gelmedi mi?
Rıza — Hayır, daha gelmedi!
Hasan — Acaba bu akşam gelir mi, dersin?!
Rıza — Bilmem… Belki gelir. Bazı gece orada kalıyor ya!
Hasan — Doğru!
“Biraz sükût.”
Rıza — Babacığım! Sen vatanını çok mu seversin?
Hasan — Ha ha! Oğlum! Sorar mısın? Vatan hiç sevilmez mi? Bu milleti yaşatan atalarımızın
mezarları, bu milleti kuran, bu millete parlak bir mazi yaratan hakanımızın, gazilerimizin
türbeleri bu vatanda değil mi?
Ah! Vatan hiç sevilmez olur mu? Vatanını sevmeyen alçak için en evvel benim kanım mübah
olsun. Bu şerefli ölüm için bu ihtiyar kalpte akacak elbette birkaç damla kan vardır.
“Narin içeri girer. Üstünde yeldirme ve başörtüsü, yeldirmenin kolunda Hilal-i Ahmer işareti
hamil bir pazubent vardır. İçeri girince başörtüsünü masanın üstüne vazeder.”
Meclis-3
Hasan, Rıza, Narin
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Hasan (Başörtüyü çıkarırken Narin’e) — Maşallah, gel bakalım, benim fedakâr kızım.
Kadınları senin gibi fedakâr, çalışkan olan milletler hiç ölmezler!
“Narin gider, babasının elini öper. Babası da Narin’i alnından deraguş eder.”
Hasan (Devamla) — Git içeriden bir sandalye al da, şöyle, karşıma otur. Senden biraz havadis
alayım!
“Narin içeri odadan bir sandalye alır, gelir. Rıza’nın yanına oturur. Rıza ve Narin bir tebessümi şefkatle birbirlerine bakarlar.”
Hasan — E! Anlat bakayım? Ne var, ne yok?
Narin — Ne olacak, efendibabacığım? İyilik, sağlık! Hastalar yavaş yavaş iyileşiyor. Maşallah
zaten yaraları da o kadar hafif ki!
Hasan — Ya?!
Narin — Evet! İlaç verirken kendilerini o kadar dinç, o kadar arslan buluyorum ki!
Hasan — Öyledir ya! Hele böyle bir Türk kızının, ecdadı gibi, cenkte, gazada yaralananlara
hizmet ettiğini görünce, şüphesiz, daha çok sevinir ve bu ise…
Rıza — Daha çok ifakat bulmasına yardım eder, değil mi?
Hasan — Öyle ya! (Narin’e) peki kızım! Başka ne işittin?
Narin— İşte efendibabacığım! Askerimizin kuvve-i maneviyesi pek iyi imiş. Artık onlar, dünkü
mağlubiyetin acısını tamamıyla hissetmişler. Şimdi ecdadının şanlı tarihlerinin yüzünü
ağartmak, ölen, şehit edilen vatan evlatlarının intikamını almak için yemin etmişler: Ya zafer!
“Ya ölüm!” diyorlar. Bir an evvel iyileşip, hemen serhadde gitmek istiyorlar.
“Rıza, önündeki kitabın yapraklarıyla oynar.”
Hasan — Allah bize muin olsun! Allah sevgili gazilerimizin, aziz cengâverlerimizin gazasını
mübarek eylesin.
Narin ve Rıza — Âmin!
“Hasan Efendi kalkar ve yatak odasına giderken:”
Hasan (Hasan her ikisine) — Ben biraz şöyle uzanacağım. İsterseniz siz oturun!
“Aynı zamanda ikisi de kalkarlar ve birden:”
Peki efendibaba! Siz rahatınıza bakınız!
“Hasan Efendi çıkar, Rıza ve Narin otururlar.”
Meclis-4
Narin-Rıza (Biraz sükût…)
Rıza (Ablasına teveccühle gayet kalbî) — Ah! Narin, sevgili ablacığım! Bilsen kalbimi ne sivri
kerpetenler koparıyor! Gururumu ne acı ateşler kavuruyor! Seni şöyle, bir Hilal-i Ahmer kadını
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kıyafetinde gördükçe damarlarımdaki Osmanlı kanı galeyan ediyor. Kalbimde cenge gitmek
arzusu uyanıyor. “Yavaş yavaş sesinin ahengini yükselterek” Kalbimde düşmanları, kâfirleri
dişlerimin arasında parça parça etmek sevdası canlanıyor. Ooh! Sen ne mesutsun! Ben ise…
“Gözlerindeki bir iki katre-i teessürü parmaklarıyla siler.”
Narin (Müstehzi) — Peki! İraden elinde değil mi? Esir değilsin ya? Gidebilirsin. Hem baban,
hem biz, hem de Allah senden razı olur.
Rıza (Serzenişkâr) — Ah! İstihza ediyorsun, eğleniyorsun, değil mi? Lakin beni düşündüren
bir sebep var!
Narin — O sebep ne? Söyle bakayım?
Rıza— istikbal-i vatan! Biz gençler vatanın istikbali değil miyiz? Ati-i memleket bizim
demirden, hayır pulattan olması lazım gelen omuzlarımızda yükselmeyecek mi? Söyle?!
Narin: Doğru. Fakat, bugünün felaketi ehemdir. En önce onu bertaraf etmeliyiz. Atimiz,
bugünün vereceği semere değil midir? Neyi ekersek onu biçmeyecek miyiz?
Bir defa da Bulgar gençlerini hatırla!
Rıza (Birdenbire yerinden kalkar ve dolaşarak) — Evet! Doğru söylüyorsun, ablacığım. Beni
irşat ettin!
Narin (Rıza’ya teveccühle) — Peki karar verdin mi?
Rıza — Ooh! Evet! Artık her şeyi idrak ettim. İşte hemen gidip gönüllü yazılacağım. Güle güle
serhadde koşacağım! Ağlaya ağlaya, ölen vatandaşlarımın burada matemini tutmaktansa güle
güle serhadde koşarak (müteheyyiç) cenk etmek, intikam almak lazımdır.
Narin (Ayağa kalkarak) — Öyle ya!
Rıza (Bir girye-i meserretle) — Hakkını helal et, ablacığım! Allah’a ısmarladık!
“Sarılırlar.”
Perde iner.
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ÖZET
Asıl görevi savaş sebebiyle yoksul düşen halkın ve ordunun temel ihtiyaç maddelerini sağlamak
olan İaşe Umum Müdürlüğü/İaşe Nezaretindeki yolsuzluklar, birçok edebî eserde söz konusu
edilmiştir. Bunlardan biri, başlı başına bu konuya hasredilen, 1928’de basılan, Agâh İzzet’in
[Yazgan] Nasıl Rüşvet Yemiş? adlı hikâyesidir. Eserde dürüst bir İaşe memurunun nasıl İaşe
genel müdürlüğü mevkiine geldiği, İstanbul halkının hakkını nasıl gasp ettiği, devlet malını
nasıl çalarak servet sahibi olduğu, bu suçlarını nasıl gizlediği ve kendini nasıl şerefli göstererek
memuriyetinden istifa ettiği anlatılmıştır. Bu çalışmada, Nasıl Rüşvet Yemiş? isimli hikâye
değerlendirilmiş, Osmanlı Türkçesinden Latin harflerine aktarılarak günümüz okurunun
dikkatine sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Agâh İzzet, hikâye, İaşe Umum Müdürlüğü, İaşe Bakanlığı, yolsuzluk.
ABSTRACT
Corruption in the General Directorate of Food-Supply, whose main task is to provide the basic
needs of the people and the army who have been impoverished by the war, has been mentioned
in many literary works. One of these work is the story of Agâh İzzet’in [Yazgan] named How
did He Take Bribed? (Nasıl Rüşvet Yemiş?), which was published in 1928. In the work, it is
explained how an honest Food-Supply officer came to the position of general directorate, how
he usurped the rights of the people of Istanbul, how he became wealthy by stealing state
property, how he concealed these crimes and how he resigned from his office by showing
himself honorable. In this study, How did He Take Bribed? The story named was evaluated,
transleted from Ottoman Turkish to Latin letters and presented to the attention of today's
readers.
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Asli vazifesi savaş sebebiyle yoksul düşen halkın ve ordunun temel ihtiyaç maddelerini temin
etmek olan ve 18 Ağustos 1917’de çıkarılan bir kararname ile kurulan İaşe Umum Müdürlüğü,
30 Temmuz 1918’de İaşe Nezaretine, 20 Ocak 1919’da yeniden İaşe Umum Müdürlüğüne
dönüştürülmüştür. Bu kurumun ne isimde olursa olsun görevlerini ifada yetersiz kalması,
istifçilik, karaborsacılık, ayyuka çıkan rüşvet ve yolsuzluk iddiaları, artan fiyatlar İstanbul’un
sur içinde yaşayan halk için sefalet; Beyoğlu, Şişli gibi mekânlarında yaşayanlar için sefahat
hayatı anlamına geliyordu.1
Savaş/harp zengini ya da “yeni zengin” olarak tanımlanan bir güruh, memleketin içinde
bulunduğu darboğazı fırsat bilerek, görev ve yetkilerini kötüye kullanarak bilhassa rüşvet alarak
haksız kazanç sağlayan özellikle memurlar arasından çıkmış, zamanında maaşıyla zor geçinen
bu kişiler servet sahibi olmuşlardır.
Mezkûr şahıslar, kılık kıyafetlerinden yaşadıkları mekânlara, yiyip içtiklerinden eğlencelerine
kadar genellikle kısa süre içinde büyük bir değişim geçirmiş, servetlerine servet katarak yetim,
öksüz, dul demeden ihtiyaç sahibi halkın hakkını gasp etmişlerdir.
Toplumsal, hukuki ve dinî kurallar çerçevesinde iyi/doğru, kötü-yanlış hâl, hareket, durumların
neler olup olmadığı kesin çizgilerle belirlenmiştir. Bunların zamana ve şartlara göre
değiştirilmesi ancak kişilerin kendi menfaatleri doğrultusundadır. Kişi, bazen dar çevresinde
bazen geneli etkileyecek şekilde fayda sağlamak için genel geçer kaideleri kendine göre
anlamlandırır, bunu yaparken de özellikle daha önce dürüst bir mizacı var ise karşılaştığı
güçlükleri bahane eder, vicdanını rahatlatmak için de yaptığı kötülükleri/yanlışları eşdeğer
durumlarla karşılaştırarak insaflı olduğunu iddia eder. Bir savaş zenginin bu ruh hâline en iyi
örneklerden biri, Agâh İzzet’in [Yazgaç] kaleme aldığı Nasıl Rüşvet Yemiş? isimli hikâyedir.2
Eser, 1928 yılında Haftalık Mecmua3 tarafından neşredilmiştir.
Eserin kapağında İsmet Paşa’nın beyanatından alındığı belirtilen iki cümle vardır: “Bu
memlekette Harb-i Umumi bittiği zaman harp zenginleri kaçacak yer arıyorlardı. Gözyaşından,
çocuk mevtinden, türlü elemden toplanmış servetin müşahedesine bu millet tahammül
edemiyordu…”

1
Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi için bk: Toprak, Z. (1982). Türkiye’de Millî İktisat (1908-1918), Yurt Yayınları, Ankara. Afşar,
E. (2021). Yolsuzluk ve Usulsüzlük Olaylarının Türk Siyasetine Yansımaları (1923-1950), Hiperlink Yayınları, İstanbul.
Çavdar, N. (2014). “Mütareke Dönemi’nin İlk Aylarında İstanbul’da Ekmek Meselesi”, Belleten, LXXVIII(281): 287-314.
Tekeli, İ., İlkin, S. (2003). “Osmanlı İmparatorluğu’nun Birinci Dünya Savaşı’ndaki Ekonomik Düzenlemeleri İçinde İaşe
Nezareti ve Kara Kemal Bey’in Yeri”, Cumhuriyetin Harcı, 2, Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, s. 1-24.
2
Savaş zenginleri ve savaş zenginlerinin edebiyatımızdaki karşılığı için bk. Kacıroğlu, M. (2009). “Millî Mücadele ve Erken
Dönem Cumhuriyet Romanında Harp Zenginleri”, Karadeniz Araştırmaları, 20: 117-136. Vural, M.K. (2016). “Savaş
Yıllarında Milli Bir Burjuvazi Oluşturma Çabası Olarak ‘Harp Zenginleri’ ve Buna Yönelik Eleştiriler”, Çağdaş Türkiye Tarihi
Araştırmaları Dergisi, XVI/32 (2016-Bahar/Spring), s. 109-131. Demiryürek, M. (2015). “Savaştan Doğan Bir Tip: ‘Harp
Zengini’, Turkish Studies, 10/16: 493-508
3
Haftalık Mecmua’nın “Yeni Kitaplar” başlıklı kısmında eserin reklamında “Bugünlerde okunmaya değer bir kitaptır.”
yazmaktadır. (1928). “Yeni Kitaplar”, Haftalık Mecmua, 136: 7.
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Eserin konusu hemen başlığın altında verilmiştir: “İaşe devrinin rezaletlerini iaşe erkânının
ahval-i ruhiyesini musavverdir.” (Agâh İzzet, 1928: 3).
Nasıl Rüşvet Yemiş?’in girişinde I. Dünya Savaşı’nın ortalarında herkes tarafından tanınan
Viyana’dan gelen bir operet kumpanyasının prima madonnası (Ayaşlı, 1991: 70) Miloviç’in ve
kötü yoldaki kadınların harp zenginleri tarafından yorganlarının ellişer liralık banknotlarla
doldurulmasına karşın suriçinin Şehzadebaşı, Divan Yolu, Beyazıt gibi seçkin mahallerinde
yaşayan “asil İslam aileleri”nin ihtiyaç sebebiyle Topkapı, Karagümrük, Yedikule gibi ücra
yerlere taşınmaları, viranhanelerde ana rahminden beri mahrumiyet içinde olanların da
birdenbire Taksim, Şişli, Adalar, Kadıköy’de lüks evlerde yaşamaya başlamalarından
bahsedilmiştir.
Yazar, yokluk sebebiyle ailelerin eşyalarını sattıklarını, çocuklarını yaşatabilmek için annelerin
“birtakım sefillerin zelil ihtiraslarını tatmine” katlandıklarını söyler ve ekler: “Bu, tarihin
kaydetmediği, mantıkların, hesapların, hakikatlerin alt üst olduğu, namus ve faziletin iflas ettiği
bir zaman, bir zaman-ı sirkat ve garet, bir hengâme-i fücur ve dalalet idi.” (Agâh İzzet, 1928:
3).
Eserde devrin genel durumu özetlendikten sonra kahramanlardan İaşe Dairesinde memur iken
geçim sıkıntısı sebebiyle işi bırakan, senelerce Anadolu’da dolaştıktan sonra İstanbul’a dönen
Şinasi ile Beyoğlu’nda Yani Birahanesinde karşılaşan iyi eğitim almış, onurlu, vakur, doğru
yoldan ayrılmayan iyi bir memur, yaklaşık on iki kişilik geçimini sağlamaya çalışan ancak bunu
başaramayan herkese borçlu, perişan kıyafetleriyle cemiyetlere karışamayan arkadaşı
“dalavereli dairenin saf ve hile bilmez mümeyyizi Baki Bey” ile karşılaşması; kılığı, fiziksel
görünüşü tamamen değişen Baki Bey’in devlet malını çaldığı itiraf etmesi anlatılmıştır.
Bu itirafın ardından hikâye, Baki’nin evinde devam eder. Baki artık Takiyeci Mahallesi’nde
(Eyüp) değil, Şişli’de oturmaktadır ve oraya son model bir araba ile giderler. Kapıyı hizmetçi
kız açar, ev gayet gösterişlidir. İyi, kötü mefhumlarının yer ve zamana göre değiştiğinden
bahsederek anlatmaya başlayan Baki, borç batağına saplandığından, çocuklarına vesika
ekmeğinden başka bir şey yediremediğinden, yirmi kat artan kiraya maaşının yarısından
fazlasını verdiğinden, kılığının berbatlığından bütün bunlara rağmen dürüstlüğünden ödün
vermediğinden söz eder. Ta ki eşi ve büyük çocuğu tifodan yataklara düşene kadar. Doktor, ilaç
parası olmayan ve ateşler içinde yanan hastaları sebebiyle Baki, genel müdürün yanına giderek
durumunu anlatır. Genel müdür, Baki’nin kıyafetine, borçlanmasına atıfta bulunarak dairenin
hırsız memurlarından Cevat ve Lami’yi kendisinden daha az maaşla geçindikleri örneğini
gösterir ve bir lira vererek bununla birkaç gün geçinmesini söyler. Baki, genel müdüre artık
tamamen emirleri doğrultusunda hareket edeceğini bildirir. Bu olaydan sonra Şinasi, hemen, işi
bitmek üzere olan bir komisyoncuya zorluk çıkarır ve ilk rüşvetini alarak evdeki hastaların
ihtiyaçlarını karşılar, ertesi gün bütün borçlarını öder. Bundan hiçbir vicdan azabı hissetmez ve
Şinasi daha bir şey demeden kendini şöyle savunur: “Bu hareketimden hakkında bir hüküm
vermezden evvel teemmül et ki, refika-i hayatımla en büyük evladım bugünkü mevcudiyetlerini
bu haram akçeye medyundurlar.” (Agâh İzzet, 1928: 10).
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Baki, ertesi günü artık daireye işi düşenlerden utanmadan, çekinmeden ustaca para almaya,
çalmaya başlayan Baki, cemiyet hayatına karışır; davetler verir, davetlere gider, umum
müdürüne kadar cemiyette herkesin sevgi ve saygısını kazanır.
Baki, harcamalarıyla ilgili “her türlü münasebetsiz dedikodunun” önünü kesmek için de herkese
Adapazarı’ndaki teyzesinden kendisine yüklü miktarda miras kaldığını duyurur. Bir süre sonra
cemiyetin kendisine kazandırdığı iltimasçıların, hamilerin yardımıyla İaşe’nin mutlak amiri
olur, onlar da “değirmenler ve fırınlar müfettiş-i umumisi!..”
İaşe’yi ve buradaki mevkiini yukarıdaki üç unvanla şöyle açıklar: “Bu üç unvanlı memuriyet
nasıl bir şeydi biliyor musun? Bu memuriyet, bütün İstanbul sekenesinin hayatına müvekkel,
kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla bir milyon insanın gırtlağına hâkim bir irtikâp zirvesi, bir
suistimal membaı idi. Parmağımın bir işaretiyle değirmenler durur, fırınlar söner, bir imza
mukabilinde vagon katarları, zahire şilepleri boşalırdı. Bir tavuğun kursağına giren bir arpa
tanesinin amir-i itası ben idim.” (Agâh İzzet, 1928: 10-11).
Bu arada, İaşe’nin gayet iyi maaşı olan eski müdürünün eşi, lüks harcamaları sebebiyle
yetmeyen aylıklarını bahane ederek Baki’den ihtiyaç sahipleri için verilen yiyecek
vesikalarından ister ve alır.
Baki, kanun ve nizamnamelerdeki boşluklardan yararlanarak kısa zamanda büyük servet sahibi
olur, ancak her şeyin bir haddi var, diyerek rüşvetin, yolsuzluğun, memurların suiistimalinin
önüne geçemediğini bahane ederek “namusuna leke getirmeden” memuriyetinden ayrılır.
Geçim kaynağını belli etmemek için bir borsa idarehanesi açar ve Şinasi’ye sorar: “Şimdi
herkes: “Aferin Baki’ye! Fırsat elinde iken doğruluktan ayrılmadı. Dünya yüzünde dikili ağacı
bile yok. Lekelenmemek için mevkiini de feda etti. Şimdi alnının teriyle geçiniyor” diyorlar.
Hâlbuki bu idarehane bir blöftür. Asıl varidat membalarım, büyük bankaların derin
kasalarındaki emrime amade banknot kütleleriyle sağlam esham ve tahvilat desteleridir. Söyle
bana, iyi mi yaptım, fena mı?” (Agâh İzzet, 1928: 12).
Şinasi, ahlak kurallarının muhite ve hadiselere göre değişmesi ile toplumsal nizamın nasıl temin
edileceğini, hırsızlığı bazı durumlarda mübah göstermenin garip olup olmadığını sorduğunda
Baki, kahkahalarla güler ve hangi nizam, hangi toplum diye sorarak Şinasi’yi skolastik
zihniyete sahip olmakla suçlar: “Bu asırda icab-ı hâle göre rezileti mesnet ittihaz etmeyenler,
bu çirkâp deryasında boğulmaya mahkûmdurlar. Ben açlıktan ölseydim, çocuklarım
dileneydiler intizam-i içtimai daha mı iyi muhafaza edilecekti? İşte bu dinlediğin kemanı kızım
çalıyor. Eğer ben bir meşe odunu doğruluğuyla eski seciyemde sebat etseydim, şimdi acaba bu
masumun hâli ne olacaktı? Kim bilir nerelerde, hangi fısk ve fücur yuvalarında hangi sefilin
aguşunda sönüp gidecekti!” (Agâh İzzet, 1928: 13).
Şinasi, diğer mağdurların fakirlerin, kadınların, kızların yenen haklarını sorduğunda ise Baki,
“Bak, burasını izah etmeyi unuttum: Ben, öyle zannettiğin gibi, fukaranın lokmasını ağzından
çalmadım. Pek büyük yekûnlardan gayr-ı meri denecek kadar küçük parçalar aldım. Bu da
heyet-i umumiyesi itibarıyla az bir şey olmamakla beraber, işlerin vüsat ve şümulüne nazaran
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çuval silkintisi veya fire farkı kadar bile yer tutmazdı ve İstanbul’un nüfusuna nispet edilirse
her gün adam başına birkaç buğday tanesini tecavüz etmezdi. Benim yerimde ve benim
salahiyetimi haiz başka birisi olsaydı, emin ol, ortalığı açlıktan kırar geçirirdi.” (Agâh İzzet,
1928: 13).
Şinasi, sohbet sırasında içtiği viskilerin etkisiyle sızar ve Baki’nin bundan sonra anlattıklarını
duymaz. Sabah uyandığında ise kimseye haber vermeden evi terk eder.
Hikâyede asıl anlatılmak istenen; yolsuzluk, fırsatçılık gibi türlü desiselerle servet sahibi olan
savaş zenginlerinin bu kazancı nasıl sağladıklarını Baki Bey şahsında itiraf ettirmek
olduğundan bundan sonrasının kıymeti yoktur; bu sebeple yazar, Şinasi’yi kendinden geçirerek
uyutmuş ve sabah da kimseyle karşılaşmadan evden çıkarmıştır. Burada da Şinasi’nin sızma
sebebini içtiği viskilere midesinin alışık olmamasına bağlamıştır. Şinasi’nin Baki’nin evinden
çıkması “bir hırsız gibi sokağa” fırlaması şeklindedir. Bu da Şinasi’nin işittikleri ve haram para
ile alınmış içki, sigarayı tükettiği için kendisini de hırsız gibi görmesi ve hırsızların suç
işledikleri mahalden kaçtığı gibi onun da sokağa fırladığı hissini vermektedir.
Eserin dili ve üslubu sade, kısmen mizahi, ironiktir. Yani Birahanesinde mekâna, garsona,
dışardan gelen seslere, Baki’nin evinde duyulan keman sesine ait görsel ve işitsel unsurların
tasvirleri hoş ve dikkat çekicidir. Hikâyenin birkaç yerinde konuşanın durumunu/hareketini
gösteren kelimeler/kelime grupları tiyatro metinlerindeki gibi parantez içerisinde gösterilmiştir.
Nasıl Rüşvet Yemiş’te Yoksulluk içinde yaşayan halk, yiyecek ekmek bulabilmek için türlü
zorluklar içerisinde yaşam mücadelesi verirken kendine göre haklı sebepler ileri sürerek genel
geçer doğruları zamana ve duruma göre uyarlayan Baki, İaşe’deki görevinde nasıl dürüst bir
memurken savaş zengini olduğunu, bunu nasıl maskelediğini ve idareci olarak yolsuzluklara
engel olamadığını ileri sürerek memuriyetinden istifa ettiğini bizzat kendisi anlatmaktadır. Bu
da Agâh İzzet’in zamanında rüşvet ve yolsuzluklarla adı anılan İaşe’deki bazı üst düzey
yöneticilere gönderme yaptığını akla getirmektedir.
Hikâye, doğası gereği kurguya dayalı bir tür olsa da yazarını içinde yetiştiği toplumdan
soyutlamak mümkün değildir. Agâh İzzet, İaşe devrinde yaşanan hırsızlıkları, yolsuzlukları
hikâye formatında okuyucusuna sunmayı tercih etmiştir. Bu eser, tarihî bir vesika gibi
addedilemezse de içindeki pek çok unsurun hem devrinde hem sonraki yıllarda hakikat olduğu
ortaya çıkmıştır. Aşağıda mezkûr eserin Latin harflerine aktarılan orijinal metni çalışmaya
eklenmiştir.
Nasıl Rüşvet Yemiş?
Muharriri: Agâh İzzet
İsmet Paşa’nın Beyanatından
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“Bu memlekette Harb-i Umumi bittiği zaman harp zenginleri kaçacak yer arıyorlardı.
Gözyaşından, çocuk mevtinden, türlü elemden toplanmış servetin müşahedesine bu millet
tahammül edemiyordu…”
Haftalık Mecmua tarafından neşrolunmuştur.
Cumhuriyet Matbaası-1928

Nasıl Rüşvet Yemiş?..
İaşe devrinin rezaletlerini İaşe erkânının ahval-i ruhiyesini musavverdir.
Fettan Miloviç’in şişkin kalçaları on binlerce lira irat getirdiği, maruf alüftelerin yorganları bir
visal gecesine mukabil ellişer liralık banknotlarla kaplandığı devirde, yani Umumi Harp’in
ortalarında idi; öyle bir devir ki, Divan Yolu’nun, Şehzadebaşı’nın, Beyazıt’ın mutena
yerlerinde oturan asil İslam aileleri zaruret yüzünden Topkapı, Karagümrük, Yedikule gibi ücra
mahallere taşınmışlar, buna karşı kıyıda, bucaktaki viranhanelerde ta rahm-ı maderden beri
mahrum bir hayatın sefaletini sürükleyen birçok kimseler ansızın sivrilerek Taksim’de, Şişli’de,
Adalar’da, Kadıköy’ünde mükellef kâşanelere yerleşmişlerdi.
Yokluğun tevlit ettiği elim mecburiyetlerle masum ailelerin, gelinlik entariden guguklu saate
kadar, birçok eşyası bitpazarlarında satılmış, birçok bedbaht valideler, babaları şehit düşen veya
yoksulluktan ölüm hâline gelen çocuklarını yaşatabilmek için birtakım sefillerin zelil
ihtiraslarını tatmine katlanmışlardı.
Bu, tarihin kaydetmediği, mantıkların, hesapların, hakikatlerin alt üst olduğu, namus ve faziletin
iflas ettiği bir zaman, bir zaman-ı sirkat ve garet, bir hengâme-i fücur ve dalalet idi.
Bir akşamüstü Beyoğlu’nda -eski ismiyle- Yani Birahanesinin kutu bir köşesinde oturuyordum.
Güneşin son ışıkları kubbedeki renkli camlardan süzülerek mermer masalar üzerinde esrarlı
tayflar çiziyor, şairin dediği gibi “Sarı, mor, pembe, mai, biadd renk” dakikaların cereyanıyla
hemahenk olarak hayaletler gibi öbek öbek raks ediyordu. Beyoğlu’nun derinlerden gelen
gulgulesi uzaklarda çalınan bir erganunun müphem ve uhrevi uğultusunu andırıyordu.
Biraz sonra elektrikler sihirli bir şimşek gibi salonu bir anda ziya kaynağına çevirdi ve bütün
hayaletler sanki sihirli bir asa ile kovuldu. Tam bu sırada garsonların reveransları arasında
mükellef bir adam yanıma geldi. Teklifsiz bir tavırla karşıma oturarak:
— Yahu, nerelerdesin? Senelerden beri göründüğün yok. Ne o, yoksa beni tanıyamadın mı?
Dedi. Filhakika bu laubali zairi tanıyamamıştım.
— Demek Baki’yi unuttun ha?
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Bu defa muhatabımın yüzüne daha dikkatli baktım ve tanıdım: Baki Bey! Birkaç sene evvel
ihtiyaç çarhının amansız dişleri arasında her gün biraz daha hırpalanıp erirken bırakıp gittiğim
dalavereli dairenin saf ve hile bilmez mümeyyizi Baki Bey!..
Bu arkadaşım mükemmel tahsil görmüş, izzet-i nefis sahibi, müstakim ve vakur, hülasa tam
manasıyla iyi bir memurdu. Yalnız, bir kusuru vardı: züğürtlük!.. Dört beş çocuğu ve bir sürü
akraba ve taallukatıyla ailesi efradı bir düzineye baliğ oluyordu. Aldığı maaşla altın devrinde
bile idaresini temin edemez, ipin iki ucunu bir araya getiremezdi. Yarım yaka, yarım paça
gezmeye ve bu sebeple birçok yerlerde mevki-i içtimaiyesinden, gururundan fedakârlık etmeye
mecbur olurdu. Perişan kıyafetinden utanarak cemiyetlere karışamazdı.
Bu bedbaht memur ara sıra benimle dertleşir, iffet ve istikametinden bir zerre feda etmektense
mahşere kadar bu sefalete katlanmayı tercih edeceğini söylerdi. Derdi ki:
— Ben, şimdiye kadar sefil bir hayatı inleyerek sürükledim; fakat rüşvet yemedim. Bundan
sonra da bu faziletkâr prensibimde sebat edeceğim.
O sıralarda ben İstanbul’dan ayrılmış, senelerce Anadolu’da dolaştıktan sonra avdet etmiştim.
Baki sordu:
— Ne içersin? Bordo mu, şampanya mı?
— Ben bira içeceğim.
Kuyruklu frakıyla uçmaya müheyya bir kargaya benzeyen bıyıkları matruş, yüzü kıpkırmızı bir
Rum garson gerdan kırarak, bel kıvırarak, kollarını -muvazenesini kaybetmiş bir terazinin iki
kefesi gibi- indirip kaldırarak biraları getirdi. Baki kendi bardağının muhteviyatını bir hamlede
içtikten sonra dedi ki:
— Hâlimi, kıyafetimi değişmiş buluyorsun, değil mi? Sana bunun esrarını anlatacağım. Fakat
niçin birdenbire alıklaştın? Biranı içsene!..
Filhakika Baki’nin hâl ve tavrı hayretimi mucip olacak kadar değişmişti: Evvelki pörsümüş
derisi şimdi etlerin tazyikiyle çatlayacak kadar gerilmiş, soluk çehresi yafa şarabı kadar
kızarmış, yakası yağlı ceketiyle paçası kopuk pantolonunu şık bir bonjur takımı istihlaf etmişti.
Eski çekingen ve mağmum hâli gitmiş, lakayt, kâinata metelik vermeyen bir mirasyedi
vaziyetini almıştı.
— Miras mı yedin? Diye sordum.
— Zengin akrabam olsaydı, beni sağlığında süründürür müydü?
— Define mi buldun?
— Benim gibi talihten nasibi olmayanlar define değil, çakmak taşı bile bulamazlar.
— Zengin bir karı mı yakaladın?
— (Ağzının bütün genişliğiyle gülerek) Benim gibi tohuma kaçmış çehre züğürtlerine kadınlar
para değil, selam bile vermezler.
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— Öyle ise mutlaka çaldın!
— Hah, şimdi altın anahtarı bulabildin. Evet çaldım, hem de mal-ı miri çaldım! Gel, seni evime
götüreyim, orada uzun uzadıya anlatırım.
— İyi ama, senin sergüzeştin ne kadar meraklı olursa olsun, dinlemek için buradan kalkıp da
Takiyeci Mahallesi’ne kadar gidemem.
— Hay budala hay! Sen beni hâlâ o pis mahallede mi oturuyor sanıyorsun? Yavrum, ben şimdi
Nişantaşılıyım…
Acaba bu mümeyyiz eskisi sapıtıyor muydu? Ne ise şimdi anlarız, dedim. Baki, hesabı gördü.
Beraberce çıktık ben tramvaya atlayacağız zammettim. Hâlbuki mümeyyiz bey pek tabii bir
yürüyüşle kapının önünde duran bir lüks otomobile girdi. Ben de yanına oturdum.
Otomobil bir ok gibi fırladı ve beş dakikadan evvel zarif bir apartmanın basamakları önünde
durdu. Kapıyı önü beyaz prostelalı dilber bir kız açtı. Apartmanın debdebesi daha eşikte
başlıyordu. Beyaz mermerler birer ayna gibi inikas yapıyor, palmiyeler her tarafa vakur ve
muhteşem bir yeşillik saçıyordu. Mükellef bir salonda yan yana kadife koltuklara gömüldük.
Baki kokulu (Havana) sigarlarının hülya veren dumanları arasında macerasını anlatmaya
başladı:
— Azizim Şinasi, sana sergüzeştimi nakletmezden evvel rica ederim, hakkımdaki hükmünü ve
kanaatini izahatımın neticesine sakla! Hayatta elim tecrübelerle anladım ki, iyilik ve fenalık
kadar nispi olan bir şeniyet yoktur. Asırlarca “iyi” diye itikat ettiğimiz ananelerimiz vardır ki,
muhitin ve zamanın biaman ilcaatına tebaan bugün “fena” telakki etmek mecburiyetindeyiz.
Keza öteden beri gayr-ı ahlaki addettiğimiz birçok hususat vardır ki, bugün bunlara cevaz
veriyoruz. Şimdi asıl bahsimize gelelim:
Biliyorsun, bundan birkaç sene evvel çok namuslu, fakat mahrumiyetler içinde bulunan bir
kalem mümeyyizi idim. Bu faziletkâr şiarımı ilelebet muhafazada vicdani bir zevk, payansız
bir huzur-ı kalp duyuyordum. Fakat bir vaka, izzet-i nefsime indirilen müthiş bir darbe bütün
hüviyetimi sarstı. Sanki şeytani bir nefes benliğimde tahaccür etmiş olan fazilet duygularını, on
bin derece-i hararette bir elektrik fırınına atılan madeni bir cisim gibi, bir anda eriterek irtikâp
denilen vadinin engin yataklarına akıttı.
Harpten evvel, her şeyin bedava denilecek kadar ucuz olduğu zamanlarda bile bir karınca yuvası
kadar kalabalık olan evimi geçindiremiyor, her ay müthiş borçlara giriyordum. Umumi Harp
vaziyetimi gayr-ı kabil-i tahammül bir hâle getirdi. Ne üstümüz kaldı ne başımız… Ne şerefimiz
kaldı ne itibarımız… Çocuklarım günde yüz dirhem saman ezmesi ve bakla kabuğuyla yapılan
vesika ekmeğinden başka bir şey bulamıyorlardı. Aldığım aylığın yarısından fazlasını evimizin
yirmi misli artan kirasına veriyordum. Çünkü bunu vermezsem sokağa atılacaktık. Diğer
alacaklılar her gün kapımızın eşiğini aşındırıyorlar, ne dolandırıcılığımızı, ne batakçılığımızı
bırakıyorlardı.
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Kalemin en küçük mukayyidine kadar borçlanmış, kimsenin yüzüne bakacak hâlim kalmamıştı.
Zaten berbat kılığımla herkesin nazarında öyle hakir düşmüştüm ki, kimsenin de yüzüme
baktığı yoktu. Sanki kalabalık aile sahibi olmak bir rezalet, geçinememek bir kabahat imiş.
Doğrusu da benden başka herkesin tıkırı yolunda idi. Bütün arkadaşlarım keyiflerinden,
süslerinden hiçbir fedakârlık yapmamak şartıyla, sanki Hızır Aleyhisselam’ın himayesine
sığınmışlar gibi, pek âlâ geçinip gidiyorlardı. Harbin ve pahalılığın izleri yalnız bizim muzdarip
ve kansız simalarımızda sırtarıyordu.
Baki burada derin derin “sigar”ını çekip bir müddet dinlendi. Sonra dudaklarında beliren zehirli
bir tebessümle macerasını nakle devam etti:
— Bir gün -ah, hayatımın dönüm noktasını teşkil eden bu meşum sahneyi hiç unutamamçocuklarımdan birisiyle refikam tifoya tutularak otuz dokuz derece-i hararette ateşler içinde
yatıyorlardı. Doktor ve ilaç değil, bir fincan süt parası bile bulmaktan âciz kalmıştım. Bütün
müracaat kapıları yüzüme kapanmıştı. Nihayet sıkılarak, büzülerek müdür-i umuminin yanına
girdim, vaziyetimi bütün fecaatiyle anlattım müdür bey, sivri kırçıl sakalını karıştırarak bir
müddet düşündükten sonra bir ahlak doktoru vaziyet ve azametiyle irad-ı nutka başladı:
— Azizim Baki Bey, senin hâlini beğenemiyorum. Borç yakandan, murdarlık paçandan akıyor.
Gerçi ortalık biraz pahalılık ve senin ailen bir miktar kalabalık. Fakat ne yapalım, işi oluruna
bağlamalı. Bak, senden daha az maaşı olanlar gül gibi geçinebiliyorlar. İşte Cevat, işte Lami…
Bu zavallılar da çoluk çocuk sahibidirler. Öyle iken yine sütleri başları tertemiz. Bir de kendi
hâline bak! İpten, kazıktan kopmuş bir serseriye benziyorsun. Mutena bir kalemin mümeyyizi
olduğuna inanmak için seksen şahit ister. Kuzum birader, biraz dişini sık, idareli davran! Çünkü
dairenin haysiyeti de berbat oluyor. Al sana bir lira, bununla birkaç gün “alâkülli hâl” geçin!..
Baki Havana sigarasını değiştirdi, bana da bir tane verdikten sonra sergüzeştini anlatmaya
devam etti:
— O anda beynimde bir şimşek çaktı ve hayat denilen mezbelegâhı baştan aşağı bütün
girintileriyle, çıkıntılarıyla, her türlü levs ve zilletiyle, tekmil fecaat ve meraretiyle tenvir etti.
Artık ben eski şuurumu tamamen kaybetmiş, o yaşa kadar temellük ettiğim seciyemden
büsbütün silkinip çıkmış, hayatı, insanları, dünyayı hakiki adesesiyle görmüştüm.
Müdür-i umuminin efendiliklerinden bahsettiği Cevat ve Lami dairedeki hırsızların elebaşısı
idiler. Kaç defa haklarında müdellel raporlar vermiştim. Fakat yüksek tabakalarda pek kuvvetli
ve erkekli dişili şefaatçilere malik oldukları için “Mücrimiyetlerine dair delail-i kâfiye-i
kanuniye görülemediği…” tarzında beylik bir mütalaa ile raporlarım iptal edilmişti.
İşte bu anda esrarengiz bir el önümdeki gaflet perdesini kaldırdı ve bana hakikatin bütün
çirkinliğini olanca çıplaklığıyla gösterdi. Müdür-i umumiye:
— Bunsan sonra emirlerinize tamamen tevfik-i hareket edeceğim, dedim ve odama geldim.
Orada beni bekleyen zengin bir komisyoncuya bilatereddüt:
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— Sizin işiniz maatteessüf olamayacak, dedim. Hâlbuki adamcağızın işi bitmiş, yalnız kâğıdın
imza edilmesi kalmıştı. Sözüme itiraz etmek istediğini hissedince ağız açtırmadan söylenmeye
başladım:
— Rica ederim, beni işgal etmeyiniz; işlerim pek çok. Sizin muameleniz biraz çapraşık.
Yapmak mümkün olsa bile ciddi bir tetkik ister. Bunun için on beş günden evvel neticelenemez.
Komisyoncu sapsarı kesildi:
— Aman efendim, değil on beş gün, yirmi dört saat daha beklersem iflasım muhakkaktır. Bu
malları bugün çıkarıp da yerine teslim edemezsem mukavelemiz mucibince yüzde yirmi
noksanına vermeye mecbur olacağım.
—…
— Malum-ı aliniz biz iş erbabıyız, külfetin nimete mukabil olduğunu takdir edenlerdeniz.
Yani…
— Yani?
— (Şeytani bir lema ile gözleri parlayarak) Yani efendim, bu lütfunuzun eda-yı şükranında
semih davranacağım.
Artık demir dövülmüş, tavına gelmişti. Odacıyı çağırarak içeriye kimseyi sokmamasını tembih
ettim. Kısa bir pazarlık neticesinde beni bütün borçlarımdan kurtaracak bir tomar kirli banknot
mukabilinde komisyoncunun kâğıdını imzalayarak eline verdim. Bu hareketimden hiçbir
vicdan azabı hissetmedikten başka, satıhbin müdür-i umumi gibi ahlak hocası geçinen sersem
ukaladan intikam almaktan mütevellit, deruni bir haz da duydum.
Derhâl evime koşarak hastalarıma doktor, ilaç, gıda ne lazımsa hepsini tedarik ettim. Bu
hareketim hakkında bir hüküm vermezden evvel teemmül et ki, refika-i hayatımla en büyük
evladım bugünkü mevcudiyetlerini bu haram akçeye medyundurlar.
Ertesi günü de tekmil alacaklılarımın birer deste kaime ile ağızlarını tıkadım. Ne elim bir
tecellidir ki, hayatımızdan sonra haysiyetimiz de bu kirli para ile kurtuluyordu.
Artık daireye işi düşenlerden para alıyordum, para çalıyordum. Pervasızca, fakat ustaca,
yoluyla, erkânıyla çalıyordum. Kanunların elastikiyeti, nizamnamelerin muğlakiyeti gerek
hilkaten ahlaksız yaratılmış, gerek hadisatın haşin ve haysiyetşiken icbarıyla benim gibi
sonradan hırsızlığı ihtiyar etmiş olanlara mükemmel bir intifa vesilesi olduğunu anlamıştım.
Bundan sonra ben de hayata karıştım. Ahbaplarıma ziyafetler vermek ve bilmukabele onlar
tarafından cemiyetlere davet edilmek imkânlarını temin ettim. Kıyafetim kibarlaştı, vakarım
yerine geldi. Müdür-i umumiye varıncaya kadar herkesin muhabbet ve itibarını kazandım.
Sarfiyatımın membaı hakkında her türlü münasebetsiz dedikodunun önünü almak için bir miras
masalı uydurdum: Adapazarı taraflarında seksen sekiz yaşında gayet zengin bir teyzem varmış,
benden başka mirasçısı yokmuş. Bu sıralarda zavallı hatuncağız -darısı diğer zengin teyzeli
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mirasçıların başına!- ansızın bu fâni dünyadan göçüvermiş. Bu fakire de bir değirmen, bir han,
bir hamam ve -Allah bereket versin- beş on bin de sarı liracık bırakmış!..
Hasılı azizim, cemiyet hayatı bana dost, hami, iltimasçı kazandırdı ve bu amillerin yardımıyla
bir müddet sonra İaşe’nin en mühim bir amiri, bir amir-i mutlakı oldum: Onlar, değirmenler ve
fırınlar müfettiş-i umumisi!..
Bu üç unvanlı memuriyet nasıl bir şeydi biliyor musun? Bu memuriyet, bütün İstanbul
sekenesinin hayatına müvekkel, kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla bir milyon insanın gırtlağına
hâkim bir irtikâp zirvesi, bir suistimal membaı idi. Parmağımın bir işaretiyle değirmenler durur,
fırınlar söner, bir imza mukabilinde vagon katarları, zahire şilepleri boşalırdı. Bir tavuğun
kursağına giren bir arpa tanesinin amir-i itası ben idim.
Bir gün -hiç unutmam- kâtiplerime mahrem evrakı tetkik edeceğim içim yanıma kimseyi
bırakmamalarını söyleyerek dairenin hususi kabinesinde uyku kestirmekte idim. Uykumun tam
ağdalı yerinde kapı tıkırdadı. Beni rahatsız eden bu saygısız memurun haddini bildirmek üzere
kapıyı açtığım zaman karşımda kimi bulsam beğenirsin?
— Mukayyiti mi?
— Değil, eskiden mensup olduğum dairedeki sivri sakallı müdür-i umuminin karısı! Tabii bu
latif misafire karşı adem-i kabul gösteremezdim. Maişet müşkülatından, paraların
kıymetsizliğinden, bulgurdan, şekerden uzun boylu mübahaseler ettik. Aldıkları maaş gerçi
dolgunca ise de yiyecek bir şey kalmıyormuş. Ancak üst başa, ev kirasına ve tuvalet masrafına
kifayet ediyormuş. Kocasıyla aramızdaki samimiyete güvenerek yiyeceğe dair vesikalar
istemeye gelmiş. Bu zarif hanımın arzusunu tamamıyla yerine getirdim, o da icabı veçhile bana
lazıme-i teşekkürü ifada ihmal etmedi!..
Azizim Şinasi, hayatı ve insanları tarif için uzun boylu tafsilata hacet yok. Hayat sadece bir
“traji-komik”tir. Bu öyle mudhik bir facia, yahut feci bir mudhikedir ki, mayası tesadüfler,
aksilikler, şanslar, garibelerle yoğrulmuştur. Bazen bunların mudhik tarafları, bazen de feci
cihetleri hadiselere hâkim olur. Bazı kere de güldüren facialara veya ağlatan mudhikeler
şeklinde tecelli eder. Fakat bu voyeuren/yavan? tefelsüfler benim boğazımı kuruttu. Dur, bir
şey içelim!
Baki hizmetçi kızı çağırarak iki viski istedi. Kız, biraz sonra Christofle bir tepsi içinde yarıya
kadar viski dolu iki bardakla bir sifon getirdi. Baki, bu erimiş bakır rengindeki mayii sodalı su
ile köpürterek yudum yudum içiyor ve anlatıyordu:
— Görüyorum ki, sergüzeştimin hikâyesi uzun sürdü ve sana usanç verdi bunun için kısa
keseceğim: Az zamanda birkaç yüz bin liralık bir servet edinerek ömrüm oldukça yoksulluğa
tövbe ettikten sonra her şeyin bir haddi vardır, diyerek memuriyet hayatına veda için fırsat
kollamaya başladım. Nihayet bir gün muamelatın bozukluğundan, memurların suistimaline
mâni olamadığımdan, her tarafın irtikâp ve ihtikâr şebekesiyle muhat bulunduğundan dem
vurarak namusuma leke getirmeden vazifemden çekilip ticaretle iştigal edeceğimi nezarete
bildirdim ve rüfekama veda ederek ayrıldım.
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Maişetimin membaını belli etmemek için bir borsa idarehanesi açtım. Şimdi herkes: “Aferin
Baki’ye! Fırsat elinde iken doğruluktan ayrılmadı. Dünya yüzünde dikili ağacı bile yok.
Lekelenmemek için mevkiini de feda etti. Şimdi alnının teriyle geçiniyor” diyorlar. Hâlbuki bu
idarehane bir blöftür. Asıl varidat membalarım, büyük bankaların derin kasalarındaki emrime
amade banknot kütleleriyle sağlam esham ve tahvilat desteleridir. Söyle bana, iyi mi yaptım,
fena mı?
Baki’ye dedim ki:
— Fakat azizim, ahlaki kaideler, böyle senin tarz-ı telakkine göre, muhite ve hadisata tebaan
mana ve mahiyetini tebdil ederse, intizam-ı içtimai nasıl temin edilebilir? Hırsızlığı bazı
ahvalde mübah gösterecek bir içtihat biraz garip değil midir?
O sırada bitişik odadan gelen bir keman sesi, şahikalardan dökülen çağlayanlar gibi salonun
havasını pürşevk ve pürhayat dalgalarla sarstı. Bu, öyle bir nağme idi ki, sanki aşk lisana gelmiş,
kemanın titrek tellerinden kâinata sevdanın esrarını takrir ediyordu.
Baki benim yukarıdaki cevabım üzerine o kadar güldü ki, ağzının içindeki dişlerden sekiz
tanesinin kuronlu olduğunu birer birer sayabildim.
— İntizam-ı içtimai mi dedin? Fakat hangi intizam, hangi içtimaiyat? Sen hâlâ skolastik ahlak
nazariyecilerinin küflenmiş zihniyetini taşıyorsun. Bu nazariyeler masa başında tok karnına ve
nefis içkilerle dumanlanmış kafa ile icat edilmiş efsanelerdir. Bu asırda icab-ı hâle göre rezileti
mesnet ittihaz etmeyenler, bu çirkâp deryasında boğulmaya mahkûmdurlar. Ben açlıktan
ölseydim, çocuklarım dileneydiler intizam-i içtimai daha mı iyi muhafaza edilecekti? İşte bu
dinlediğin kemanı kızım çalıyor. Eğer ben bir meşe odunu doğruluğuyla eski seciyemde sebat
etseydim, şimdi acaba bu masumun hâli ne olacaktı? Kim bilir nerelerde, hangi fısk ve fücur
yuvalarında hangi sefilin aguşunda sönüp gidecekti!
— Fakat diğer mağdurlar? Haklarını yediklerin fakirler, kadınlar, kızlar?..
— Bak, burasını izah etmeyi unuttum: Ben, öyle zannettiğin gibi, fukaranın lokmasını ağzından
çalmadım. Pek büyük yekûnlardan gayr-ı meri denecek kadar küçük parçalar aldım. Bu da
heyet-i umumiyesi itibarıyla az bir şey olmamakla beraber, işlerin vüsat ve şümulüne nazaran
çuval silkintisi veya fire farkı kadar bile yer tutmazdı ve İstanbul’un nüfusuna nispet edilirse
her gün adam başına birkaç buğday tanesini tecavüz etmezdi. Benim yerimde ve benim
salahiyetimi haiz başka birisi olsaydı, emin ol, ortalığı açlıktan kırar geçirirdi.
Baki’nin bundan sonraki sözlerini işitemedim. Çünkü yekdiğerini vely eden ve mideme yabancı
gelen viskilerin tesiriyle sızıp kalmıştım.
Ertesi sabah uyanır uyanmaz kimseye haber vermeden bir hırsız gibi sokağa fırladım!..
Son
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A STUDY ON THE INTERACTION OF VINBLASTINE AND VINCRISTINE
RECEPTOR IN PROPELLER FLOWER (CATHARANTHUS ROSEUS) WITH
ONCOGENE PROTEIN
PERVANE ÇİÇEĞİ (CATHARANTHUS ROSEUS)’ DEKİ VİNBLASTİNE VE
VİNCRİSTİNE NİN KANSER RESEPTÖRÜ İLE ETKİLEŞİMİ ÜZERİNE BİR
ARAŞTIRMA
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ABSTRACT
The effect of Vinblastine in Propeller Flower (Catharanthus roseus) on the cancer-causing
receptor was investigated using docking, one of the chemical calculation methods, based on
the studies conducted on the effect of Vinblastine on cancer cells related to Vincristine,
preventing the growth and development of cancer cells and their spread through metastasis.
This study is important in terms of directing experimental and clinical studies by revealing the
interaction of Vinblastine and Vincristine, which are the active compounds in Catharanthus
roseus, with the 5p21 receptor known to cause cancer. The results to be obtained from here
will help to determine what kind of interactions may occur and to elucidate the mechanism.
Keywords: Catharanthus roseus, Vinblastine, Vincristine, 5p21 receptor, docking

ÖZET
Pervane Çiçeği (Catharanthus roseus)’ deki Vinblastine, Vincristine ile ilgili kanser hücreleri
üzerinde etkili olduğu, kanser hücresinin büyüyüp gelişmesi ve metastaz yoluyla yayılımını
engellenmesi ile ilgili yapılan çalışmalardan yola çıkarak kansere neden olan reseptör
üzerindeki etkisi kimyasal hesaplama yöntemlerinden docking kullanılarak araştırılmıştır. Bu
çalışma, Catharanthus roseus deki aktif bileşikler olan Vinblastine ve Vincristine nin kansere
sebeb olarak bilinen

5p21 reseptörü ile etkileşimini ortaya koyarak deneysel ve kliniksel

çalışmalara yön vermesi açısından önemlidir. Buradan elde edilecek sonuçlar ne tür
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etkileşimlerin olabileceğini belirlenmesi ve

mekanizmasının aydınlatılmasına yardımcı

olacaktır.

Anahtar kelimeler: Catharanthus roseus, Vinblastine, Vincristine, 5p21 reseptörü, docking
INTRODUCTION
Catharanthus roseus is one of the most important medicinal plants in the world, containing
various secondary metabolites from the Apocynaceae family (Sain and Sharma, 2013). This
plant is an important medicinal plant due to having valuable anticancer secondary metabolites
such as vinblastine and vincristine (Ramezani et al.,2018).
Vinblastine and Vincristine mainly found in this plant are important active compounds in the
treatment of various human cancers (Aslam, et al.,2010; Creţu et al.,2012). Vinblastine and
vincristine are bivalent anticancer drugs, and attempts to increase the production of these
drugs in C. roseus, due to their plant origin and low yield from plants, has been carried out
continuously for years (Jafari and Dehghan,2018; Jafari et al.,2016).

MATERIALS AND METHOD
The crystal structure of Oncogene Protein (5p21) has been downloaded from pdb (Pai et
al.,1990). The effect of natural active ingredients (Vinblastine and Vincristine ) on Oncogene
Protein (5p21) has been calculated by using docking (Bikadi and Hazai, 2009).

RESULTS AND DISCUSSIONS
The inhibition effect of natural active substances (Vinblastine and Vincristine ) on Oncogene
Protein (5p21) docking scores are given in Table 1.
Table1. The inhibition effect of natural active substances (Vinblastine and Vincristine ) on
Oncogene Protein (5p21) docking scores
Receptörs / Ligands

Vinblastine
kcal/mol

Vincristine
kcal/mol

5p21

-5.70

-4.59
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The interaction between the 5p21 receptor and natural active substance (Vinblastine) is given
in Table 2.
Table 2. The interaction between the 5p21 receptor and natural active substance (Vinblastine)

The interaction points between the 5p21 receptor and the natural active substance
(Vinblastine) are given in Figure 1.

Figure 1. The interaction points between the 5p21 receptor and the natural active substance
(Vinblastine)
The interaction between the 5p21 receptor and natural active substance (Vincristine) is given
in Table 3.
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Table 3. The interaction between the 5p21 receptor and natural active substance (Vincristine)

The interaction points between the 5p21 receptor and the natural active substance
(Vincristine) are given in Figure 2
.

Figure 2. The interaction points between the 5p21 receptor and the natural active substance
(Vincristine)
Here, as shown in Tables 1,2,3 and Figure 1,2 receptor-ligand interactions can be mentioned,
and based on the literature (Gökalp,2018; 2020; 2021 ), it has been concluded that they form
hydrogen bonds, hydrophobic interactions and polar bonds.

CONCLUSION
The hydrogen bond, hydrophobic and polar interactions between the 5p21 oncogene receptor
and the natural active substances (Vinblastine and Vincristine) show that the inhibitory effect
is quite high.
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WHAT STEPS SHOULD A SELLER TAKE TO MAXIMIZE SALE VALUE WHEN
SELLING A BUSINESS?
Dr. J. Orgeldinger MBA
Bergische Universität Wuppertal (Germany)
(UK) CVA/AVA CMAP CFFA/MAFF (USA)
BGU Wuppertal, Germany
ABSTRACT
When elder entrepreneurs establish their own business, they will be able to put their previous
knowledge to good use in new and exciting ways. Because business founders will sell their
enterprises when they retire, the aging population and the concomitant increase in the number
of older entrepreneurs will result in increased M&A activity. This article gives a quick review
of the most crucial measures that anyone can take to position themselves for future sales
success. Prospective sellers should concentrate on a few essential processes, according to the
author, in order to have important points to negotiate the sale and command the greatest
selling price. The article focusses on the situation in Europe.
Dipl.-Kfm. (univ.) J. Orgeldinger MBA (UK) – NRW Bank Manager
Key words: M&A deal – middle market – accounting measures – sale price
1. Introduction
In the coming years, the average age of the workforce in Europe is likely to rise dramatically.
The aging workforce will have a significant impact on future M&A demand in the middle
market. Adults aged 50 and up have been launching new firms at an increasing pace for more
than 20 years. Many of these new entrepreneurs are launching profitable enterprises using
talents they've acquired over the course of their careers. In France, for example, by 2008, 24
percent of the private sector workforce (excluding agriculture) was above the age of 50, up
from 20 percent in 2000 and 17 percent in 1995 (see Timpane (2001)). The graph below
depicts the erratic but growing demand for mergers and acquisitions around the world.
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Figure 1: Investment in equity stake (in bn. Euro) all over Europe 2000-2020 (Source:
Deutsche Bundesbank (2020))
The author recommends that prospective sellers and their advisors focus on different critical
steps, intending to have key points to negotiate the sale and get the highest selling price from
a European perspective.
2. Literature overview
Finegan outlined why private corporations are favored in 1991: fewer transparency
requirements, a greater focus on ownership and control, and informal dispute resolution
procedures. It was described by Zingales (1995) as a value-maximizing strategy for keeping
the company private and bargaining the entire company with a possible buyer. Boone and
Mulherin (2009) examined what would be the best strategy to sell a firm in their article. They
argued that auctions are preferable to negotiations and controlled sales. They discovered that a
controlled sale among a small number of carefully selected bidders is the preferred option for
a surprising proportion of businesses. To approach buyer value from the perspective of valuebased selling, the current literature surrounding the concept of company value, its definition,
and sources is briefly reviewed. Value, as covered in the management literature, is considered
to be customer-focused and evolving, and subject to other alternatives (Flint and Woodruff,
2001; Khalifa, 2004 Sanchez-Fernandez and Wang and Lo, 2004; Woodruff, 1997). Customer
value can be classified as either a desired or a perceived value. Desired value refers to what
the buyer wants to have from a product or service offering in a specific use situation to
achieve the buyer’s desired goals (Flint and Woodruff, 2001).
When building new offerings, thinking of value as a total of benefits is essential, but it's
incomplete if no mention is made of the buyer's sacrifices in purchasing the offering (e.g.
Sanchez-Fernandez and Angeles Iniesta-Bonillo, 2006). Managers struggle to apply the
abstract concept to operational decisions because the question of value – what form do these
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advantages and sacrifices take – goes unanswered. This constraint is addressed by a buyer's
perceived value, which encompasses both rewards and sacrifices (e.g., time, effort, etc.)
associated with the transaction between buyer and seller.
The net value attained after all benefits and sacrifices in the search, purchase, and use of the
offering is known as customer perceived value (e.g. Graf and Maas, 2008). The two concepts,
desired value and perceived value, are not mutually exclusive. Value can no longer be
determined by interpretation once the offering has been delivered; instead, it can be measured
and defined. The benefits that arise or the value that is created take on a life of their own. The
way value is presented in the selling function changes depending on the selling strategy.
Value-based selling is all about understanding and proactively improving the customer's
business.
Customer attractiveness for value selling may be measured on two levels: the customer's
desire to collaborate and the relationship's value (Kaario et al., 2003). Value-based selling
necessitates a thorough grasp of the consumer and their priorities. It also necessitates a
proactive approach to assist customers in reacting to environmental changes and
demonstrating how the altered service may assist customers in creating value.
3. Agency problems and managerialism
Mergers might become the manifestation of agency problem, not the solution. Managers are
(wrongly) motivated to increase firm size to increase compensation free cash flow. Managers
are also (wrongly) motivated to increase firm size to increase compensation. A takeover threat
is a means of disciplining opportunistic managers when compensation schemes and
managerial labor market fail to solve the problem. Slow-growing businesses pay out any
excess cash.
4. Data and methodology:
Data for this study was gathered from a variety of sources using a variety of methods,
including:
• observations
• company papers such as sales material
• self-calculations.
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We looked for common patterns in all of the cases and studied the differences between them
as well as the explanations for the differences. To fine-tune the study, the preliminary findings
were compared to existing knowledge and confirmed with relevant informants.
Application gaps in value-based

Relevance of a cross-case analysis

selling
Finding the right seller

In both cases, informants insisted on carefully
picking buyers at each facet of the investigated
triads.

Salesperson-centricity

The importance of the seller was represented in a
comparable way regardless of team composition
or deal size.

Reciprocal quantification and iteration

Despite the differences in the two scenarios, the
obstacles of developing the value-based selling
process without reverting to traditional centered
sales mode boiled down to the reciprocity of
quantification.

Credible referencing

While it is well known that reference is important
in project management (Jalkala et al., 2010), the
case study reveals that it is also important in
value-based selling in business models.

Table 1: Value-based selling (adapted from Töytäri 2011, p. 500 and Anderson/Narus 1998)
5. Motives to sell a business
M&A activity usually aims to gain strategic benefits, increased operational efficiency, and a
stronger competitive market position. These accomplishments produce financial results and/or
value creation as a result and/or by product. The acquirer’s superior management improves
efficiency in target in similar business-horizontal mergers, economies of scale, complements
organizational capabilities and allows vertical and horizontal mergers. When environmental
changes necessitate fast adjustment, realignment to shifting environments is necessary.
Acquisitions becomes a springboard for diversification into new (connected) areas. High
market share is a business benefit and larger companies have market dominance.
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Different authors provide various reasons for wanting to sell their company. Niedermeyer,
Jaskiewicz, and Klein (2010) created an explanatory model that incorporates many
components. When compared to a non-family business sale, the model demonstrates that a
family's evaluation of a business sale takes longer and is often different. Unlike the traditional
model of family company succession, the departure choice can also encourage new
entrepreneurial activity. The authors demonstrate how satisfaction might influence the actions
of new ventures. They offer a case study to demonstrate how the approach might be used to
analyze a family company sale in general.
The Wella case, a multi-billion dollar German family business started in 1897 and sold to
Proctor & Gamble in 2003, is an example of a family business transaction (P&G). 1 Due to a
shareholder agreement indicating that only a unanimous choice occurs in a business sale, all
shareholders decided to sell together. In this case, the high price offered met the family's
expectations. As both the seller and the buyer followed a rather financial, but long-term idea,
there was a high level of objective congruence between them. At the same time, the abovementioned shareholder agreement was the only restriction on a buyer's freedom of choice. As
a result, the Wella families' first contentment can be defined as medium to high.
6. Selection of the potential buyer
The market for privately held businesses is restricted and segmented, according to Mullins et
al (2006), with potential purchasers falling into the following categories: liquidators,
owner/operators, strategic buyers, and investors. The liquidator is looking for a problematic or
bankrupt company that can be purchased at a low price. Price, location of the business, ease of
operation, and cash flow stability will all be important to the owner-operator. The purchaser's
motivation is likely to be used to determine the price's reasonableness. A strategic buyer could
be a company looking to buy a company to help it implement its strategies more quickly or
cheaply. The investor is one of the most discerning buyers, assessing a company based on its
capacity to create cash flows that fulfill pre-determined parameters.
To find possible purchasers, the M&A company should take the following processes (please
see Goldblatt 2021):
1 Identifying potential purchasers;

1

The author had the pleasure to audit the lecture of the boardmember Prof. Schneidewind at Philipps University Marburg
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2Gaining a thorough understanding of the potential buyer's business and the positioning of the
firm's offering in order to have a positive impact on the buyer's bottom line;
3 Involvement of the buyer in the process of determining value and defining common goals;
4 Collaboration with a potential buyer to quantify the business impact;
5 Establishing a link between pricing and actual worth;
6 The significance of a case reference
7. Business value depends on how and why it is measured
Project finance is where the economic paradigm of firm value got its start. The value of any
project is the sum of anticipated cash inflows, net of outlays, discounted to present value at a
risk-adjusted cost of capital, according to one of microeconomics' most widely recognized
principles. By extension, a company's worth is equal to the sum of expected cash inflows
from all future and present projects, net of predicted outlays, discounted at the company's
weighted average cost of debt and equity capital (Orgeldinger, 2006).
The so-called fair market value is the standard value. A business sale of 100 percent
ownership interest on a going-concern basis is the underpinning of value. The company
should be sold to the highest and best bidder, with the expectation that it would continue to
operate under new ownership. For example, a tiny business has produced a product that a
huge public corporation is really interested in. The corporation has already been approached
about purchasing it. In this scenario, a synergistic buyer uses the investment standard to
determine the business's worth. These kind of buyers are generally willing to spend a higher
price for a firm they want. They regard business purchases as having distinct advantages.
8. How can the value of a business be determined?
It's not an exact science to figure out how much a company is worth. There are several
methods for calculating value, each of which is dependent on the circumstances. For a
prospective buyer, value is a forecast of future cash flows. Buyers desire to buy cashgenerating firms so they can get a return on their investment. The size and industry of the
company, as well as its growth potential, risk profile, and quality, will all influence its value.
For gifting, estate or tax planning, divorce, or instituting an Employee Stock Ownership Plan,
owners will typically need a certified business appraisal ($15 to $20,000 cost) by a CPA/CVA
(ESOP). This is not essential prior to selling a business, but it can be useful at any time. To
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evaluate current value and establish ways to improve value, the appraisal should be done
before or at the same time as the creation of a business owner's departure plan. For other uses,
a cost-effective and straightforward assessment of value can be obtained to determine what
the firm is worth and whether one will be able to support retirement plans.
Investors' expectations of a company's future earnings are reflected in its market value. A
larger, more liquid asset, such as a share of stock, cannot be evaluated as easily as a smaller,
more liquid asset like a share of stock. There are a variety of methods for calculating a
company's market value that can correctly reflect its genuine worth. The company's market
capitalization (stock value and outstanding shares), examining comparable companies, or
applying industry-wide multipliers to establish market value are some of the easier
techniques.
9. Finding the market valuing comparable companies
If a corporation is privately held, this valuation method works effectively. Examine the sales
prices of similar firms to determine a company's worth. If a company's value is primarily held
in intangible assets, and investor overconfidence or speculation drives the price up far beyond
sensible limits, market capitalization may be perceived as unrealistic.
The company's previous financial statements may need to be normalized or adjusted because
business owners have substantial choice in how they use the business assets and what income
and expenses they recognize. The goal is to create a precise link between corporate assets,
expenses, and the amount of business income these assets can provide. Normalizing
adjustments are required for business valuation on both the balance sheet and the income
statement.
Assume that two recent Miller Enterprise mid-sized industrial companies were sold for
$900,000 and $1,100,000. The sum of these two sale prices equals $1000.000. This could lead
you to believe that Miller Enterprises' market capitalization of $1,300,000 is an overestimate
of its worth. The varied values are now determined by their proximity to the target company.
When estimating the average sale price, give this company's sale worth more weight if it is of
comparable size and structure to the one being estimated.
Business valuation is a type of economic study. The financial performance of the organization
provides important inputs to the process. The income statement and the balance sheet are the
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two most important financial statements for business valuation. Three to five years of
historical income statements and balance sheets are required to do a good appraisal.
10. A very short example of company valuation with multiples
The multiplier approach is the most appropriate method for valuing small enterprises. To
arrive at a value for the firm, this method multiplies an income figure, such as gross sales,
gross sales and inventory, or net profit, by an appropriate coefficient. Because it ignores
several essential elements in calculating a company's actual value, this form of estimate is
best utilized as a very rough, preliminary valuation tool. Average the sale prices after you've
found recent sales of similar firms or valuations of similar, publicly traded companies. This
average value can be used as a starting point for calculating the company's market worth.
The multiplier approach of valuing a firm necessitates annual sales (or revenues). Knowing
the company's entire asset value (which includes the value of its existing inventory) as well as
profit margins might aid in value calculation. On a company's income statement, sales or
revenues, commissions, and inventory expenses are all disclosed. The coefficient will differ
depending on the industry, market conditions, and any unique concerns inside the company.
This value is fairly arbitrary, but you can get a good estimate from a trade association or a
company appraiser. BizStat's valuation "rules of thumb" are a nice illustration.
The proper financial data to utilize in a calculation will also be specified by the coefficient's
source. For example, the most frequent starting point is total annual earnings (net income).
Typically, businesses are sold based on predicted cash flows or EBITDA (earnings before
interest, taxes, depreciation, and amortization). The process of recasting earnings include
adding back one-time or non-recurring charges, as well as documented personal expenses.
Only a small percentage of owners keep track of personal spending each year, and most
buyers are unwilling to accept such deductions without it.
EBITDA is multiplied by a factor known as a multiple. This multiple reflects a prospective
buyer's assessment of the riskiness of the firm as well as the rate of return he or she expects
on the investment. The larger the multiple, the lower the risk; the higher the risk, the lower the
multiple. Multiples differ by sector, business, and company size, and numerous factors
influence the buyer's decision. The multiples are usually sourced from industry databases such
as Key Value Data, RMA Valuation, and so on. Here are some examples of how multiples
work:
•

Recast EBITDA $2,000,000 X multiple of 5.00 = $10,000,000 potential sale price
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•

Recast EBITDA $2,250,000 X multiple of 5.00 = $11,250,000 potential sale price

Note that the difference of only $1,250,000 in EBITDA at this multiple represents a
$1,250,000 increase in the potential sale price or business value.
In addition to having an attractive EBITDA and projections that demonstrate sustainable
earnings, other qualitative factors, including the lack of business dependence on the owner,
market share, depth of management, processes, procedures, and intellectual property, can
impress the buyer, lower the perceived risk and improve the multiple as in this example:
•

Recast EBITDA $2,000,000 X multiple of 5.00 = $10,000,000 potential sale price

•

Recast EBITDA $2,000,000 X multiple of 6.25 = $12,500,000 potential sale price

As shown above, a change in the multiple from 5 to 6.25, due only to qualitative qualities or
lower risk, results in a $1,500,000 rise in the firm value or sale price due to the multiplier
impact!
Value-based sales are said to be defined by a customer-centric exploratory process
characterized by customer validation at each step, with the goal of providing value for both
sides (cf. Boyt and Harvey, 1997). This approach has a number of drawbacks.
First, finding enough data may be difficult due to the rarity of similar firm sales.
This approach of valuing ignores fundamental variances in business sales, such as whether the
company is profitable or not.
When it comes to determining a private company's market value, the possibilities are limited,
and comparison is a straightforward approach to gain a basic estimate. When it comes to
determining whether businesses are comparable, some judgment is required. Companies
should be in the same industry, be about the same size, and have similar sales and earnings to
be considered. The sales (of comparable businesses) should have occurred recently. If a
private company's market value is calculated, publicly traded companies in the same industry
and size might be used as a comparison.
11.

Key Actions to Increase the Price of a Company

11.1 Good plan
Getting organized early on and making the most of this lead time.
This measure will help the company's marketability as well as its ability to defend its value
during negotiations. Overdependence on certain persons raises the danger that the company's
income or operational ability will be jeopardized. The most beneficial strategies to setting
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oneself up for success take time to plan and implement. Before contacting potential
purchasers, some sell-side due diligence and performance improvement measures should be
completed. These things should be taken care of as soon as possible. Once buyers are
involved, it helps to greatly speed up the rest of the process.
Reducing the amount of time spent negotiating and, as a result, lowering the risk of breaking
points that could jeopardize the selling price, closing probability, or both. The longer one talks
to buyers, the more susceptible one becomes and must be traded down. Anyone seriously
considering selling their business can take immediate steps to improve their chances of
success in a future transaction. The most effective acts necessitate some planning and
execution time.
Efficiency ratios measure how efficiently a business manages its assets and liabilities in order
to maximize earnings. Efficiency ratios are used by shareholders to determine how effectively
their investments in the company are being used. Inventory turnover, accounts receivable
turnover, accounts payable turnover, and the cash conversion cycle are some of the most
widely used efficiency ratios (CCC).
11.2 Management abilities
Establish a solid management team and cultivate high quality talent. Owner compensation
should be reduced.
It is necessary to assemble a strong management team with strong sales and marketing
capabilities.
The industry phrase for the degree to which a company's performance is dependent on
particular key employees is "key person risk." Depending on the circumstances surrounding
their probable departure, they may be difficult or impossible to replace. The exiting owner
may be the most important individual in question. The owner is more likely to have an active
and central role in day-to-day operations in this area of the market.
Buyers will be concerned that the company's performance would deteriorate as a result of the
unexpected loss of leadership and knowledge. They may believe that they cannot completely
exercise their influence over important changes without risking losing support and
cooperation, which might have far more serious effects for the company's performance than a
complete departure. The owner may be in charge of designing the company's business plan,
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establishing key customer and supplier relationships, and leading with distinction amid
previous periods of uncertainty or crisis.
To avoid performance degradation, the firm owner should remain strategically active and
undertake whatever duties are required. The former owner should reduce his or her
operational engagement as much as feasible and hand over the reins to a capable and
acceptable successor. Without its employees, a corporation is nothing. One of the company's
most valuable assets should be its employees. A buyer will almost certainly want the majority,
if not all, of the company's employees to stay on following the sale. There are numerous
incentive systems that can be put in place to retain personnel over time, such as an Enterprise
Management Incentive (EMI), a tax-advantaged share option program.
To avoid performance degradation, the firm owner should remain strategically active and
undertake whatever duties are required. The former owner should reduce his or her
operational engagement as much as feasible and hand over the reins to a capable and
acceptable successor. Without its employees, a corporation is nothing. One of the company's
most valuable assets should be its employees. A buyer will almost certainly want the majority,
if not all, of the company's employees to stay on following the sale. There are numerous
incentive systems that can be put in place to retain personnel over time, such as an Enterprise
Management Incentive (EMI), a tax-advantaged share option program.
The more time a retiring owner-manager spends involved in the functioning of the business,
the less value the business has for the buyer. It is critical to establish a succession strategy.
Small businesses usually lack the same level of management training and growth as larger
corporations. Many of the managers at these companies are aware of what they learn on the
job. As a result, many small, privately held companies have ineffective management teams
with varying levels of experience, skill, and competency. A business owner who wants to sell
his or her company should spend in improving the management staff.
It's critical to show a potential buyer that the business's processes are in place so that it can
operate successfully, efficiently, and in accordance with all rules and regulations. Making
ensuring that all of these processes are well-documented can ensure a potential buyer that the
business will run smoothly from day one after the sale. Many business entrepreneurs take a
hands-on approach to running their companies. Except for the tiniest of decisions, they are
solely responsible for themselves. Such proprietors are the only ones who understand the firm
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from top to bottom, making them invaluable. If the prospective buyer is only an investor, the
value of the business will decrease by an owner who cannot delegate or develop any depth of
management within his or her team.
11.3 Marketing techniques
Freshen up the Website and build a Sales and Marketing Process.
The seller should become a leader in the niche. Products & services have to be quantified, and
sales & marketing need to be improved. Marketing strategies must appeal to the market!
11.4 State-of-the-art Accounting
Poor accounting increases the possibility of mistakes and makes it more difficult for potential
buyers to appraise the company.
Any accounting problems must be addressed and corrected. Potential purchasers frequently
start their due diligence by looking at the books of a target company. They try to spot any red
signs that could cause them trouble in the future. It is critical to make a solid first impression
on this front by following all of the rules for the duration of the lookback period. The seller is
responsible for timely and correct monthly closing, as well as clear accounts receivable
aging, accurate inventory reports, and well-structured budgets with predictions.
A thorough examination of the accounting records must be presented. This is particularly
crucial when dealing with financial purchasers, who may have little knowledge of the firm or
its industry but are interested in acquiring it as a profit-generating engine for their portfolios.
Any interest potential purchasers may have had in the proposed deal will be soon snuffed out
due to their inability to get comfortable with the numbers and the procedures utilized to obtain
them. Buyers must use the status of accounting as a proxy measurement for everything from
the company's professionalism to the accuracy of previous performance and the likelihood of
future estimates being met.
Issues with accounting processes will foster ambiguity, making it more difficult to estimate
the company's value with any degree of precision. This may cause purchasers to pull out of
the process entirely, and it is one of the most common reasons that deals in the lower middle
market fail. This procedure is necessary for presenting the company in the best possible light.
This gives you the chance to remedy any errors before they become a problem. This is the
most efficient approach to improve your chances of closing on a good deal. Poor accounting
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increases the possibility of mistakes and makes it more difficult for potential buyers to
accurately determine price.
The number of earnings related to increased sales or lower expenses, rather than any profits
generated by aggressive accounting methods, is referred to as the quality of earnings. It can be
used to forecast a firm's future profitability, thus it's an important factor to consider if the
buyer wants to value the company based on earnings. When employing the earnings
foundation of valuation, a relatively slight change in the level of earnings being assessed can
result in a considerable change in the company's valuation, which directly effects the
consideration agreed upon in a purchase. A potential acquirer will analyze the quality of the
selling company's earnings with great care.
Applying conservative accounting principles, correctly recognizing revenue, and accurately
recording accruals, liabilities, and stock are all steps that can be taken to improve the quality
of earnings in a corporation. If a seller can demonstrate a recent increase in profits, buyers
will give them a considerably higher price. Sellers should present their financial figures as
clear as feasible in the 12 months preceding up to the sale. It is critical to have more revenue.
Profit margin is frequently overlooked in the process, which can reduce a company's worth.
Gross profit margin is the percentage of revenue one retains after accounting for direct costs
referred to as “cost of goods sold”.
Companies that sacrifice margins in order to maintain high gross revenues lower their total
profitability. They will be pushed out of the market. Adding recurring revenue to
organizations like Microsoft, such as service agreements, consumable product or replacement
component contracts, and product or service subscriptions, is a crucial approach for
expanding profits. Look for strategies to reduce expenses or boost efficiencies that will result
in higher profits. Increased profitability will result in a higher valuation if a buyer decides to
value a firm based on multiples of earnings; it will also demonstrate to the buyer that the
company can be run efficiently.
Earnings soar in the months preceding up to the sale, boosting trailing 12-month (TTM)
EBITDA, the metric most likely to be evaluated by buyers when determining a company's
enterprise value. It's just as crucial to maximize these earnings as it is to minimize valuation
discounts and guarantee that the factor by which earnings are multiplied is as great as feasible.
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Even after the transaction is completed, changes must continue to benefit the company.
Buyers will be enthralled if the expected long-term impact to future earnings can be
quantified. Unnecessary overhead must be eliminated.
It's possible that prices will rise. Almost often, it pays off handsomely. Buyers will often
avoid acquiring businesses that compete only on the basis of specific pricing arrangements.
All underperforming business lines should be eliminated. A well-managed sale can take up to
6 months to complete. Payouts on legal settlements, inventory write-downs, and receivables
write-offs are all examples of this. To improve the likelihood, these should be reported as
soon as possible. Before handing it to the buyer, sellers should receive a full quality of
earnings report from a respected third-party agency and thoroughly study the results.
11.5 Cash-flow status
Getting a third-party expert assessment on your company's financial performance and
accounting methods can pay for itself several times over. Paying off debt can help you sell
your house faster.
The vendor may be able to demonstrate his company's growth prospects. The investor wants
to know if a company's inventory is holding too much money. Companies have a finite
amount of money to invest in inventory, and they can't keep a lifelong supply of every item on
hand. They must sell the things they have created or obtained from vendors to generate
revenue to pay bills and return a profit.
11.6 Improve inventory
Inventory turnover refers to how rapidly merchandise is moved from the warehouse to
customers.
The inventory turnover ratio indicates how many times a firm sells and restocks its inventory
in a given period of time, or how many days it takes the company on average to sell out its
inventory.
Higher inventory turnover rates are regarded positive, indicating strong sales, but too frequent
turnover could imply inefficient ordering or a company's inability to meet order requests on
time. Investors want to know if the days-to-sell inventory figure is improving or deteriorating
with time. At least two years' worth of quarterly inventory sales figures must be calculated to
have a good idea of the trend. If the figures show a clear pattern, it's worth investigating why.
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Investors would be delighted if inventory days decreased as a result of increased efficiencies
acquired through tighter inventory controls.
.
Products, on the other hand, may be flying off the shelves faster merely because the
manufacturer is lowering its prices. It is not always a bad thing if inventory days are
increasing. When launching a new product to the market or anticipating a busy sales period,
companies typically allow stocks to build up. If there isn't a clear increase in demand on the
horizon, the increase may result in unsold items collecting dust in the stockroom.
11.7 Systems, IT & Processes should reflect newest developments
Over-dependence on certain individuals (operational risk) increases the risk that the revenue
or operational ability of the company will not continue.
A company's policies and processes for managing and reporting financials are known as
systems and controls. They're put in place to make sure risks are handled and resources are
utilized effectively. They also ensure that laws and regulations are followed and that assets are
protected from theft and damage. It's critical to be able to show a potential buyer that the
necessary processes are in place to ensure that the firm runs smoothly, efficiently, and in
accordance with all rules and regulations. This will reassure a potential buyer that the business
will run smoothly from day one after the sale. A strong controls environment can also help to
decrease the number of warranties and indemnities needed as part of the business sale because
the buyer will be more satisfied that the company is in excellent shape. Systems and controls
are the policies and procedures put in place by a corporation to manage financials. They're put
in place to make sure risks are handled and resources are utilized effectively. They also ensure
that laws and regulations are followed and that assets are protected from theft and damage.
According to McKinsey & Co. (2005), investors are willing to pay up to a 20% premium on
shares of companies that have a governance framework in place.
Based on regular operating procedures and a set of management and accounting controls, a
well-managed organization functions predictably. Many small enterprises lack documentation
of their operating systems as well as adequate management controls. If the operating and
control systems do not perform properly, a buyer may reduce the value placed on the
company during due diligence. When preparing to sell a business, the owner should ensure
that effective and well-documented control measures are in place.
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11.8 Concentration
Buyers discount the value of companies that are overly dependent on a small handful of
customer accounts.
Customer concentration is another risk concern that clients in the lower-middle market face,
in addition to key person issues. This is because buyers consider concentration as a proxy for
revenue stability, and companies that appear unduly reliant on their main customers will put
them off. When it comes to revenue or gross margin concentration, the threshold for
significance varies from industry to industry. Buyers will be concerned if a single customer
accounts for more than 20% of either statistic, as they may be concerned about the company's
performance sensitivity to the loss of that customer's business.
Any extra degree of concentration over the 20 percent level is likely to have a detrimental
impact on the firm's marketability. Severe customer concentration is frequently valued at a
lower level than comparable organizations that do not have the same problems. Prior to a sale,
the buyer should take all reasonable steps to reduce concentration risk and diversify the
customer base. To secure long-term supply contracts with major customers, revenue risk must
be minimized. This will show purchasers that the accounts are in good shape and will be wellprotected over the projection period.
A small number of clients account for a significant portion of your revenue as a small firm.
Any customer who accounts for 10% or more of a company's revenue, on the other hand,
would pose a major threat to earnings and cash flow if they switched suppliers. So, wherever
possible, diversify the company's customer base to reduce customer concentration, which will
boost the stability of future revenue streams — and ultimately raise the company's valuation.
A buyer will often scrutinize any client relationship that accounts for more than 10% of total
sales, so ensuring that contracts are in place with such customers can assist to offset some of
the concentration.
11.9 Intellectual property
Intellectual property is taken much more seriously by buyers if a trademark or patent is
possessed.
Before starting the sale process, any pending lawsuits should be resolved. It is preferable to
record fully audited financial statements rather than merely a compilation report. When sellers
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in the lower middle market believe they are too tiny to be of interest to publicly traded
businesses, they may fail to submit an audit. It is necessary to clean up any potential
environmental hazards. It is also necessary to clean the facilities. Buyers frequently take a
tour of the property. Then, depending on what they see while on-site, they create an opinion.
Real estate appraisals, as well as appraisals of machinery and equipment, are often required.
By being able to reference a recent and reputable third-party estimate of the value held by
these assets, sellers can put themselves in a much stronger negotiating position. Patents, brand
names, and trademarks are examples of intellectual property that can enable a corporation sell
its products and services for a higher price. If the company can demonstrate secured
intellectual property to keep competitors out of the market, it will be able to better protect its
market position, for which a buyer will be willing to pay a higher price.
12. Common mistakes to reduce the value of one’s company
Many business owners want to reduce their income taxes as much as possible, yet this does
not increase the company's value. It may have a negative impact on a company's genuine
profitability. Recurring income is revenue that is guaranteed and does not necessitate the same
level of sales and owner work as one-time revenue. This revenue has substantially greater
margins and is always in high demand among purchasers. Having to rely on a single business
owner:
The most important value driver is not usually revenue; it is his reliance on the existing
owner. For the present owner, this can pose a significant danger. It's unclear whether the
company will continue to thrive with the new owner. Only the current owner knows the
processes, procedures and has the technical know-how.
13. Conclusion
Because of the particular qualities of privately held businesses, it is difficult for owners to sell
their companies for their full value when they retire or want to change careers. This article
offered advice to business owners on buyer segmentation and several valuation methodologies
that might be used to calculate the firm's price. Owners were urged to structure income
statements and balance sheets to correspond more closely to generally accepted accounting
standards (GAAP) and, more recently, to International Financial Reporting Standards (IFRS)
in order to prepare their company for sale.
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Owners were encouraged to improve their operating and control systems as well as strengthen
their management teams. Finally, the marketing strategy must be aimed at selling the firm at a
profit to the seller. Empirical research in many industrial sectors should be used to test these
notions in the future. Customer value frameworks should be made more thorough,
generalizable, and, most importantly, operational through research. Value-based pricing (in
collaboration with Hinterhuber, 2004), as well as the organizational-wide requirement and
modifications required to become a value generator.
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ÜZEYIR HACIBƏYLI PUBLISISTIKASININ GÖRKƏMLI TƏDQIQATÇISI
PROFESSOR ŞIRMƏMMƏD HÜSEYNOVUN TƏDQIQATLARINDA MILLI-MƏNƏVI
IRS PROBLEMLƏRI HAQQINDA
OF NATIONAL AND SPIRITUAL HERITAGE ISSUES IN RESEARCH OF PROFESSOR
SHIRMAMMAD HUSEYNOV WHO IS THE PROMINENT RESEARCHER OF UZEYIR
HAJIBEYLI’S SOCIAL AND POLITICAL JOURNALISM
Prof. Dr. Yaqubova Mahirə Mehdi qızı
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ORCID NO: 0000-0000-0000-0000
XÜLASƏ
Məqalədə görkəmli mətbuat araşdırmaçısı, böyük jurnalistika alimi və publisist Şirməmməd
Hüseynovun tədqiqatlarında milli yaddaş və mənəvi irs problemləri təhlil olunur. Müəllif bu
mövzunun ətraflı araşdırılması üçün tədqiqat obyekti kimi professor Ş. Hüseynovun görkəmli
publisist Üzeyir Hacıbəyli haqqında tədqiqatlarını əsas götürür.
Müəllifin də qeyd etdiyi kimi Üzeyir bəy Azərbaycan peşəkar musiqisinin banisi, xalqımızın
və milli mənəviyyatımızın sarsılmaz sütunlarından biridir. Ü.Hacıbəyli təkcə ölməz musiqi
əsərləri ilə deyil, ədəbi yaradıcılığı və publisistik yazıları ilə də Azərbaycan xalqının ictimai fikir
xəzinəsini zənginləşdirmişdir. Məqalədə qeyd olunduğu kimi Ü. Hacıbəylinin XX əsrin
əvvəllərindən başlayan qaynar ictimai fəaliyyəti, müxtəlif mətbu orqanlarda milli tərəqqiyə və
ictimai oyanışa çağıran yazıları bir məşəl kimi xalqımızın dirçəliş yolunu işıqlandırmışdır. Buna
görə də də tədqiqatçılar Üzeyir Hacıbəylini “Azərbaycan xalqının dünya mədəniyyətinə bəxş
etdiyi görkəmli ədəbi şəxsiyyət, xalqımızın iftixarı və XX əsrin qüdrətli sənətkarı” adlandırlar.
Professor Ş. Hüseynov isə milli düşüncəyə verdiyi töhfələrə görə onu “milli müqəddəslər”
siyahısında görür.
Ş. Hüseynovun tədqiqatlarında Ü. Hacıbəyli bir publisist kimi necə görünür, milli yaddaşda
hansı mövqeni tutur, onun mətbu fəaliyyəti və publisist yaradıcılığının əsas xüsusiyyətləri nədən
ibarətdir? Məqalədə bu sualların elmi cavabı verilmişdir.
Açar sözlər: dirçəliş, publisistika, mətbuat, milli ideya, milli yaddaş, mənəvi irs, mətn, tərəqqi.
RESUME
On the problems of national and moral heritage in the researches of Professor
Shirmammad Huseynov, prominent researcher of Uzeyir Hacibayli publicism
The article analyzes the problems of national memory and moral heritage in the researches of
prominent press researcher, great journalism scientist and publicist Shirmammad Huseynov.The
author as an object of study for a detailed study of this topic is professor Sh.H takes as a basis the
research of Huseynov about the prominent publicist Uzeyir Hajibeyli.
As noted by the author U. Hajibeyli enriched the treasury of public opinion of the Azerbaijani
people not only with his immortal musical works, but also with his literary and publicistic
writings.His hot social activities beginning from the beginning of XX century, his writings
calling for national progress and public awakening in various press agencies covered the way of
revival of our people as a torch.For these services, professor Sh.Huseynov sees him in the list of
“national Saints”.
Sh. Huseynov's research how does Hajibeyli look like a publicist, what position does he
occupy in the national memory, what are the main features of his press activity and publicist
creativity?The scientific answers to these questions are given in the article.
Keywords: revival, publicism, press, national idea, national memory, moral heritage, text,
progress.
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* * *
Türkiyədə nəşr olunan “Təmrin” məcmuəsi 2021-ci ildəki son buraxılışlarından birini (122-ci
nömrə) “Azərbaycan qəzetçilinin duayeni” adı altında görkəmli mətbuat araşdırmaçısı, böyük
jurnalistika alimi və publisist Şirməmməd Hüseynovun anadan olmasının 97 illiyinə həsr
etmişdir. Məcmuədə “görkəmli alim, pedaqoq və publisist, əsl ziyalı”( İlhm Əliyev) professor
Ş.Hüseynovun həyat və fəaliyyəti, elmi araşdırmaları və publisistika yaradıcılığı haqqında
maraqlı yazılar dərc edilmişdir. Bu faktın özü Şirməmməd Hüseynovun milli düşüncə
tariximizdəki yerini bir daha müəyyənləşdirməklə yanaşı, həm də onun elmi araşdırmaları, birbirindən maraqlı əsərləri (5;6;7;8) və mətbu fəaliyyətinin təkcə Azərbaycan üçün deyil, həm də
bütün türk dünyası üçün elmi baxımdan müəyyən əhəmiyyət daşıdığını təsdiq edir.
Bir mətbuat tədqiqatçısı kimi Ş.Hüseynovun əsərlərini daha çox cazibədar edən
araşdırmalarında milli yaddaşa geniş yer verilməsidir. Onun fikrincə, istənilən xalqın milli
mənəvi bütövlüyü məhz qüdrət mənbəyi sayılan milli yaddaşdan keçir ivə bu yaddaşı olmayan,
yaxud ondan uzaq düşmüş unutqan toplum məhvə məhkumdur (10, s.6). Ona görə də varlığını
qoruyub saxlama instinkti ayıq olan və sabaha can atan xalqlar, onların öndə gedən zəka
sahibləri daim milli yaddaşı qorumağa, keşiyində sərvaxt dayanıb onu diri saxlamağa çalışmışlar.
Bu mənada Ş.Hüseynovun mətbuat araşdırmalarından danışmaq, təkcə ensiklopedik zəka sahibi
olan böyük bir tarixçi alimin, qüdrətli publisistin yaradıcılığı haqqında danışmaq deyil, həm də
XX əsr tariximizin həyəcanlı anlarından, milli haqq və ədalət uğrunda mübarizədən, davamlı
ideya toqquşmalarından, çiyinlərini həmin mübarizələrin ağırlığı altına vermiş millət
fədailərindən söz açmaq deməkdir. Bu baxımdan professor Ş.Hüseynovun publisistik
yaradıcılığını tədqiq etdiyi belə millət fədailərindən biri də Azərbaycan tarixinin nəhəng
simalarından olan Üzeyr bəy Hacıbəylidir.
Azərbaycan peşəkar musiqisinin banisi, görkəmli bəstəkar, xalqımızın və milli
mənəviyyatımızın sarsılmaz sütunlarından biri olan Üzeyir Hacıbəyli təkcə ölməz musiqi əsərləri
ilə deyil, ədəbi yaradıcılığı və publisistik yazıları ilə də ictimai fikir xəzinəmizi
zənginləşdirmişdir. Onun XX əsrin əvvəllərindən başlayan qaynar ictimai fəaliyyəti, müxtəlif
mətbu orqanlarda milli tərəqqiyə və ictimai oyanışa xidmət edən yazıları bir məşəl kimi
xalqımızın dirçəliş yolunu işıqlandırmışdır. Bu mənada dahi Üzeyir bəy bənzərsiz istedadı, milli
idealları və ilahi sənəti ilə öz xalqına təmənnasız xidmət göstərmişdir. Elə buna görə də bu
Üzeyir Hacıbəylini “Azərbaycan xalqının dünya mədəniyyətinə bəxş etdiyi görkəmli ədəbi
şəxsiyyət, xalqımızın iftixarı və XX əsrin qüdrətli sənətkarı” (4, s.5) adlandıranlar səhv etmirlər.
Əlbəttə, Ü.Hacıbəylinin çoxçalarlı və zəngin yaradıcılığı həmişə tənqidçilərin, mətbuat
tarixçilərinin və musiqi ədəbiyyatşünaslığının diqqət mərkəzində olmuşdur. Onun “məftunedici
musiqisi, publisistikası, etik, estetik və ictimai-siyasi görüşləri, jurnalistlik fəaliyyəti və
dramaturgiyası haqqında V.Vinoqradov, S.Kornev, C.Vurğun, M.Arif, M.C.Cəfərov, Ə.Sultanlı,
M.İbrahimov, F.Köçərli... kimi görkəmli alim və yazıçıların qiymətli əsərləri” (1, s.7)
mövcuddur. Professor Ş.Hüseynov kimi klassik bir tədqiqatçının bu sırada yer almasının və onun
müstəqillik dövründə yenidən Üzeyir bəyin irsinə müraciət etməsinin isə xüsusi əhəmiyyəti
vardır.
Mətbuat tarixindən bəllidir ki, Üzeyir Hacıbəyli müxtəlif zamanlarda “Həyat”, “İrşad”,
“Tərəqqi”, “Həqiqət”, “İqbal”, “Sovqat”, “Yeni iqbal”, “Azərbaycan”, “Məktəb” kimi mütərəqqi
qəzet və jurnallarda çalışmış, “Bisavad”, “Kəs”, “Filankəs”, “Behmankəs”, “Mizrab”,
“Musiqiçi”, “Hamamçı”, “Çı” və digər imzalarla çıxış etmişdir. Onun yazıları təkcə milli
tərəqqiyə mane olan naqisliklərin tənqidi deyil, həm də maariflənməyə, dünyanın gedişatı və
qonşu xalqlarla ayaqlaşmağa, millət quruculuğuna, işığa çağırış ruhundadır. Professor
Ş.Hüseynovu Üzeyir bəyin publisitikasını araşdırmağa məhz bu işıq sövq etmişdir.
Görkəmli alim ictimai-ədəbi fikir tariximizin parlaq siması olan Ü.Hacıbəylinin həm həyat
fəaliyyətinə, həm bədii, həm də publisistik yaradıcılığına yaxından dərindən öyrənmişdi. O
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bilirdi ki, Üzeyir bəyin yaradıcılığı başdan-ayağa müasirlərinin yaradıcılığından tamam başqa
publisistik ovqatı ilə fərqlənir: kinayəli üslub, komizm və sarkazmla aşılanan təhkiyə tərzi bu
publisistik nümunələrə əlavə estetik boya artırsa da, onları publisistikada “mənəvi kamillik və
əxlaqi axtarışlar”ın vahid realist və radikal-tənqidi kontekstlərdən kənara çıxarmır, belədə bütöv
və tamdır (10, s.199). Ş.Hüseynov tədqiqatlarında bu məqama diqqət yetirmişdir ki, böyük
publisistin yaradıcılığındakı estetik əlvanlıq, dil və üslub aydınlığı, təhkiyə tərzinin sadəliyi, süni
konstruksiyalardan, stereotip ideyadan uzaqlıq onun məqalə və felyetonlarına ayrıca bir cazibə
verir. Bu cazibə və yeni üslubla bağlı “axtarış effekti” müəllifə doğma olan mövzularda özünü
daha qabarıq şəkildə göstərir.
Dahi Ü.Hacıbəylinin yaradıcılığında milli yaddaş və mənəvi irs məsələrini diqqətlə araşdırmış
Ş.Hüseynov çox gözəl bilirdi ki, böyük ədibin əsərlərindəki mütərəqqi, demokratik fikirlər,
köhnə həyatın və geriliyin tənqidi, zülmkar təbəqələrin nümayəndələrinə qarşı satirik gülüş öz
başlanğıcını onun parlaq publisistikasından almışdır. Ü.Hacıbəylinin publisistik yazıları öz
tematik genişliyi, ədəbi mənbələrdən, xüsusilə Şərq ədəbiyyatından gətirdiyi misallarla hər kəsi
heyran qoymuşdur. Ü.Hacıbəyli “Molla Nəsrəddin”in yolunu davam etdirərək hər şeydən yazmış
və cəmiyyətdəki eybəcərlikləri qamçılamaqla yanaşı, onlardan qurtuluş yollarını da göstərmişdir
(10, s.198-199).
Tədqiqatçı Ramiz Orsərin qeyd etdiyi kimi Üzeyir Hacıbəylinin publisistikasında
(komediyalarında olduğu kimi) dövrün tarixi mənzərəsini, onun nəzəri-ideoloji və fəaliyyət
baxımından mündəricəsini yalnız əyinti və sapıntılala bərabərləşdirmək və eyni metodoloji
səhvə, mürəkkəb ideoloji məsələyə, o illərə xas mexaniki münasibətlə yanaşmağa gətirib
çıxarırdı.
Konkret zaman çərçivəsində gedən proseslərin obyektiv-elmi dərki, dürüst
qiymətləndirilməsi, bədii forma, janr, üslub tipologiyası baxımından fərqləndirilməsi,
perspektivli axtarış və meyilləri müəyyənləşdirmək istiqamətində aparılan işlər bir çox hallarda
senzor “qayçısına” tuş gəlmək deməkdir. Ü.Hacıbəylinin bəzi məqalələri məhz sovet
senzurasının qəzəbinə tuş gələrək, ədibin kitablarına salınmamamış, nəşrlərdə kənara
qoyulmuşdur. Məhz ədibin bu məqalələri, eləcə də çap zamanı ixtisar və “redaktə” edilmiş
əsərləri mətbuat tariximizin görkəmli tədqiqatçısı Ş. Hüseynovun nəzər-diqqətindən
yayınmamışdır.
Professor səbrlə axtarışlar aparmış, dahi sənətkarın əsərlərinin biblioqrafiyasında, “Həyat və
yaradıcılıq salnaməsi”ndə və eksiklopediyasında belə qeydə alınmamış publisistik yazılarını üzə
çıxarmışdır (10, s. 200). Bununla yanaşı Ş.Hüseynov sovet dövründəki nəşrlərdə Üzeyir bəyin
ixtisar edilmiş və hətta “redaktəyə” məruz qalmış məqalələrinin orijinalını da aşkar etmişdir. O,
xüsusən Ü.Hacıbəylinin “Azərbaycan” qəzetindəki yazılarına diqqət yetirmişdir, çünki “Üzeyir
bəyin jurnalistlik və publisistik fəaliyyətini diqqətlə tədqiq etdikdə bu nəticəyə gəlmək olur ki,
onun fəal ədəbi yaradıcılığı məhz bu qəzetlə bağlıdır” (1, s.4). Bu qəzetdə Üzeyir bəyin
Cümhuriyyət həyatının aktual problemləri, o cümlədən Qarabağ çevrəsində cərəyan edən
dramatik hadisələrlə bağlı çoxsaylı yazıları dərc olunmuşdur.
Şirməmməd müəllim sovet dövrünün sərt senzuranın hökm sürdüyü şəraitdə dövri nəşrlərdə
Üzeyir Hacıbəylinin əsərlərininin “qayçı”ya məruz qalmasından və təhriflərdən davamlı
danışmaqla kifayətlənməmişdir. O, ədibin əsərlərinin müstəqillik dövründəki nəşrlərində də xeyli
nöqsanların olduğunu aşkara çıxararaq, onların aradan qaldırılması üçün tədqiqatlarını davam
etdirmişdir. Üzeyir bəy irsini, onun qələmindən çıxanları olduğu kimi oxucularına çatdırmaq
üçün şərəfli bir işin zəhmətini bir vətəndaş qeyrəti ilə öz üzərinə götürmüş və bu məsul işi iki
hissəli kitabın nəşri ilə tamamlamışdır. Nəticədə “Üzeyir Hacıbəyli. Nəşrlərdə kənara qoyulmuş
mətbu əsərləri. I hissə” (2009) və “Nəşrlərdə kənara qoyulmuş, ixtisar və “redaktə” edilmiş
əsərləri. II hissə” (2010) kitabları Ş.Hüseynovun titanik zəhmətinin bərpası kimi meydana
çıxmışdır (2;3).
İki hissədən və üst-üstə 536 səhifədən ibarət olan bu kitablarla Üzeyir bəyin nəşrlərdə kənara
qoyulmuş 150-dən çox məqaləsi, əvvəlki nəşrlərdə ixtisar və “redaktə” edilmiş 35-ə yaxın
əsərinin tam mətni (1906-1915) yenidən oxucuların ixtiyarına verilmişdir. Vaxtilə
“Kaspi”,“İrşad”, “Tərəqqi”,“Həqiqət” və “İqbal” qəzetlərində dərc olumuş “Abad olasan
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abadanlıq”, “Teatr və musiqi”, “Gizli müşahidələr və aləmi-islam”, “Dil davası”, “Balaca
felyeton. Qənd, çörək və ətin bəhsləri”, “Ordan-burdan” və s. onlarca yazı ilk dəfə professor
Şirməmməd Hüseynovun zəhməti sayəsində qəzet səhifələrindən kitablara daxil edilmişdir.
Əslində bu qiymətli nəşrlər müstəqillik dövründə Üzeyir Hacıbəyli irsinə yenidən nəzər
salmaq üçün tarixçilərimizə, mətbuat araşdırmaçılarına və tənqidçilərə tədqiqat üçün ciddi
material verir. Çünki böyük istedad sahibi olan Ü.Hacıbəylinin publisistikasında sosial-mədəni
keçmişimizin bir çox aspektləri öz parlaq əksini tapmışdır. Bu səbəbdən də indi nəinki yaxın
keçmişimizi, hətta milli publisistikamızın və kulturoloji düşüncəmizin gələcəyini xalqın milli
dühasının bir parçasına çevrilmiş Üzeyir Hacıbəylisiz təsəvvür etmək mümkün deyildir.
Arxivlərdən qəzet və jurnalları axtarıb-tapıb, faktları konstatasiya üsulu ilə də tədqiqatçı
olmaq, nəyisə əmələ-ərsəyə gətirmək, ad, nüfuz “qazanmaq” olar. Ancaq Şirməmməd Hüseynov
kimi mətbuat tədqiqatçısı zirvəsinə qalxmaq hər adama müyəssər olmur. Ona bənzəmək üçün
gərək, əvvəla, tarixdən yaxşı baş çıxarasan, həm mətnşünas olasan, həm əski əlifbanı biləsən,
həm də qəzet və jurnalların nəşr olunduğu dövrün ən xırda detallarını, mikroskop altında
görünən həqiqətlərinə də bələd olasan. Onun oxucularına təqdim etdiyi tarixi jurnalistika
mətnlərinin hamısında mətnə, dilə, dövrün üslubuna, klassik jurnalistlərə dərin məhəbbəti və
bitib-tükənməyən sevgisi dayanır (10, s.204-205). Elə bu məhəbbət, bu sevgi ilə də Ş.Hüseynov
ölməz Üzeyir Hacıbəylinin vaxtilə nəşrlərdən kənara qoyulmuş, ixtisar və “redaktə” edilmiş
əsərlərinə yeni həyat vermişdir.
Şirməmməd Hüseynovun klassik publisistik irsimizi yenidən təbliğ və nəşr edib onlara “yeni
həyat vermək borcu” istiqamətindəki ardıcıl və məqsədyönlü fəaliyyətini təqdir edən alimlər
haqlı olaraq qeyd edirlər ki, “Azərbaycan jurnalistikasının canlı korifeyi” klassik publisistik
irsimizə bir neçə yöndən yanaşır. Yəni onun dərc etdirdiyi yazıları çeşidləməsinin və həmin
materiallarla bağlı izah və şərhlərinin məzmunu, məqsədi çoxşaxəli və zəngindir. Alim bu sırada
Üzeyir Hacıbəyli irsinin tədqiqinə də diqqət yetirərək göstərir ki, Şirməmməd Hüseynov klassik
publisistik nəşrin bütövlüyünü, tamlığını bərpa etməklə mili elmə və əqli düşüncənin
mükəmməlliyinə xidmət göstərir (10, s.206).
Hazırda humanitar elmi təfəkkür və elmi düşüncə mətnə əsaslanır. Müraciət edilən
mətn mükəmməl olduqda ona istinadən söylənən fikir, əldə edilən nəticə və qənaətlər də
təhrifsiz, şəffaf və səmərəli olur. Bu baxımdan Şirməmməd müəllimin Üzeyir bəyin publisistik
irsi üzərində apardığı mətnşünaslıq və bərpa işi elmi, həm də tarixi baxımdan çox əhəmiyyətlidir.
Professorun özünün 1-ci cildə yazdığı “Ön söz”də ürəyinin odu ilə gördüyü işi belə açıqlayır:
“Üzeyir bəy irsinin pərəstişkarı kimi mən də heç kəsdən sifariş, göstəriş və əməli kömək
gözləmədən Üzeyir bəyin bu vaxta qədərki nəşrlərdə kənara qoyulmuş mətbu əsərlərini toplayıb
oxuculara çatdırmağı qarşıma məqsəd qoymuşam. Artıq onun “Kaspi”, “Həyat”, “İrşad”,
“Tərəqqi”, “Həqiqət”, “İqbal” qəzetlərində və “Molla Nəsrəddin” jurnalında dərc edilmiş bu
qəbildən olan əsərlərinin 1904-1912-ci illəri əhatə edən I cildi hazırdır. Onu oxuculara təqdim
edirəm. Oxucular özləri görsünlər ki, bu əsərləri vaxtilə nə üçün nəşrlərdə kənara qoymuşlar”.
Beləliklə, tədqiqatçı alim vətəndaşın qəlbinin genişliyini, onun hərarətini, bu hərarətin
möhtəşəmliyini və tükənməzliyini elə Üzeyir bəy sevgisi ilə də yenidən oxuculara çatdırmışdır.
Bu baxımdan Üzeyir bəyin əsərlərinin iki cildliyi mükəmməl bir mətnşünaslıq işi olmaqla yanaşı
böyük hərflərlə yazılan VƏTƏNDAŞ qayəsinin məhsuludur.
Şirməmməd Hüseynovun bu möhtəşəm işi – çap etdirdiyi iki cildlik təmənnasızlığın bariz
nümunəsi olmaqla Üzeyir bəy irsinin akademik nəşrinə yeni çağırış, dəstək və əməli köməyin
bariz nümunəsi də sayıla bilər. Tədiqatçı-alim Üzeyir bəyin nəşrlərdə kənara qoyulmuş, ixtisar
və “redaktə” edilmiş əsərlərini bir yerə toplayıb çap etdirməklə həm Üzeyir bəyin milli
məfkurəsini, həm də publisistik fəaliyyətini, onun mürəkkəb tarixi prosesdə Azərbaycanın
istiqlaliyyəti uğrunda mübarizəsinin dinamikasını bütün təfsilatı ilə yalnız Ş.Hüseynov kimi
millətsevər bir alim edə bilərdi və etdi də. Çünki o alim gözəl bilirdi ki, müasir Azərbaycanın
indiki mərhələsində də Üzeyir Hacıbəyli irsinin öyrənilməsinə və təbliğinə təkcə mütəxəssislərin
deyil, eyni zamanda geniş oxucu kütləsinin, bütövlükdə milli və ictimai şüurun və çox böyük
ehtiyacı vardır (4;10).
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Professor Şirməmməd Hüseynovun təkcə Üzeyir Hacıbəyov yaradıcılığına deyil,
bütövlükdə Azərbaycan xalqının mili-mənəvi irsinə, minillik dəyərlərə münasibəti bir daha
təsdiq edir ki, o, sadəcə, peşəkar tədqiqatçı, əsl alim, elm fədaisi olmaqla yanaşı, həm də millət
yaddaşının etibarlı keşikçisidir. Məhz bu missiyasına görə də Şirməmməd müəllim irsini
araşdırdığı millət fədailəri kimi o da xalqımızın qəlbində əbədi yer tutmuşdur.
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ABSTRACT
Radon Gas (222Rn) is a noble gas that constitutes about 55% of natural radioactivity. Since it is
the only gas intermediate of the basic decay chain (238U), which is the most abundant in nature,
it can be found in high concentrations in the environment. The reason for the presence of radon
gas in certain concentrations in living spaces may be the natural spread of building materials as
well as the natural spread from the earth's crust or the holding or passing of radon gas depending
on the structure of these materials. After radon gas enters the respiratory system, it causes the
emission of α and β radiations with a very rapid decay mechanism. This decay mechanism also
includes a poisonous radioisotope, 210Po. For these reasons, radon gas levels in living
environments must be constantly monitored and kept under control in terms of human health.
In the World Health Organization (WHO) 2014 report, it was stated that the second important
cause of lung cancer is radon gas. In developed countries, radon gas is considered as an
important quality of life parameter. In addition to many academic studies on radon gas in our
country, the Turkish Atomic Energy Agency (TAEA) has a project to map radon in living areas
throughout the country. In the light of the results of these studies, radon gas should become an
important quality of life parameter in our country.
In this study, radon gas levels were determined in buildings in the center of Çanakkale, in
basements and normal floors, using CR-39 passive detectors. By conducting a survey with the
residents of the buildings where the measurements were made, smoking habits, ventilation
periods and the causes of death cases, if any, were investigated and compared with the results
obtained. A relationship has been established between ground conditions and radon gas levels
in the areas where the buildings are located.
Keywords: Radon gas, Soil, Çanakkale, Building, CR-39, Radiation
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INTRODUCTION
Natural radiation originates from decay chains formed by some elements on earth or cosmic
rays originating from space. There are three decay chains in nature (238U, 235U, 232Th).
Intermediate products of these decay chains form natural radioactivity with varying
concentrations in the matrix in which they are found. The most abundant chain in nature is the
238
U chain. Radon gas (222Rn), which constitutes the majority of natural radioactivity, is the
only gas intermediate product of this decay chain. The radon gas taken into the body through
respiration decomposes into product nuclei with a half-life of 1.5x10-4 s to 26.8 minutes by α
decay (Evans, 1968). After radon gas enters the respiratory system, it causes the emission of α
and β radiations with this very rapid decay mechanism and 210Pb remains in the environment.
210
Pb has a much longer half-life (22.40 years) than 222Rn and its decay products in between.
210
Pb transforms into 210Bi nuclei by β decay, and this again into 210Po nuclei by β decay. 210Po
is a poisonous radioisotope that decays to α. The most important cause of 222Rn-induced lung
cancer in the human body is the degradation behavior of 210Pb and 210Po nuclei (Demir and
Okutan, 2014). The main reason for the dominant role played by cigarette consumption in lung
cancer is the 210Po poisonous radioactive nucleus in tobacco. The reason why this seed is found
in tobacco is radon gas. Radon gas accumulates in tobacco through air, rain and soil, and as a
result of its decomposition, 210Po, which has a relatively long half-life (138.4 days) in the
environment, is formed (Evans, 1968).
Radon gas can form high concentrations in the environment by entering through cracks and
gaps in houses and workplaces, especially on the lower floors. The basements of buildings that
are in constant contact with the ground are the main entry point for radon gas. It can enter the
building through exposed soil-floored basement parts such as sump wells and drains, or through
the natural porous concrete foundation of the basement. Changes in ambient pressure can also
contribute to the radon level in the basement. When testing for radon in a home with a basement,
it is important to test the ground floor accommodation as well as the basement. If a house with
a basement has high levels of radon, basements need special radon remediation. In addition to
the ground structure and cracks on which the building is built, the building materials used also
contribute to the radon gas concentration in the environment. There are many studies on this
subject in the literature. For example, the natural radon gas emission of Ahlat stone, Kayaköku
et al. (2016) using a CR-39 detector. Accordingly, an average value of 640 Bq/m3 was obtained.
This value alone cannot represent the radon concentration in the environment. However, it will
be an important parameter in the choice of the building material to be used. In the same field,
Kuluöztürk et al. (2018) using CR-39 passive detectors to detect radon levels in buildings made
of Ahlat stone and reinforced concrete, and they detected a very high (>1000 Bq/m3) radon gas
level, especially in a neighborhood called Haraba City.
There are many studies in the literature to determine radon gas levels in indoor spaces. In these
studies, the CR-39 passive detector was widely used. The average values reported in the studies
to determine the radon gas levels in indoor areas in some cities of our country vary between
49.0 – 125.3 Bq/m3 (Mıhçı et al., 2010; Kapdan and Altinsoy, 2012; Karahan, 1997; Kurnaz et
al., 2011; Taşkın, 2006; Yarar et al., 2005). Including the study area, Kam et al. (2010).
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However, this value is the average of Çanakkale and its districts, and especially in districts such
as Ayvacık and Ezine, there is an increase in value due to high radon levels. These values show
that they are higher than Turkish cities and world averages.
Due to its negative effects on human health, radon gas levels in living environments should be
constantly monitored and kept under control. The Turkish Atomic Energy Agency (TAEA) has
made a macro-scale radon map of Turkey by carrying out studies to determine the radon gas
levels in homes throughout the country. According to the statistical radon concentration
frequency distribution in Turkey, the indoor radon concentration shows a maximum between
40-49 Bq/m3. 99% of the houses are below 200 Bq/m3. Although there are regional increases
in radon concentration in Turkish houses, it is seen that the annual permissible radon
concentration limit recommended by TAEA, 400 Bq/m3, is not exceeded in provincial averages
(Çelebi, 2008). In the light of the latest scientific data, the World Health Organization (WHO)
recommends a reference level of 100 Bq/m3 to minimize the health risks associated with radon
exposure in indoor environments (WHO, 2009).
In this study, it is aimed to determine the radon gas levels in the houses located in the central
settlement of Çanakkale, covering areas with different ground conditions as much as possible.
For this purpose, CR-39 passive track detectors were placed in the houses, and after waiting for
about three months, they were collected and analyzed. This study, whose main subject is the
relationship between natural radioactivity and human health, covers the determination of the
effects of radon gas on the living standards of the people living in the buildings.

YÖNTEM
The CR-39 nuclear trace detectors, consisting of a 1×1 cm film enclosed in a plastic container
sealed with a semipermeable membrane, were placed in the ground and basement floors of 17
houses to passively detect 222Rn levels. These detectors were collected after being kept in
houses for 3 months and chemical etching was applied in 6M NaOH solution at 90◦C for 12
hours. The nm-scale traces left by α-radiations emitted from radon gas on the CR-39 detectors
were automatically counted under an optical microscope with ×40 magnification after they were
brought to μm scales at the end of the etching process. The RadoSYS automatic counting
system, shown in Figure 1, counts the traces of radon gas in the snapshots it takes at 9 different
points on each detector by moving the 12 slides placed inside it under the microscope with
certain steps with the help of stepper motors. A visual of one of these counts is given in Figure
2. The interface program gives the number of traces it has identified as belonging to radon gas
in accordance with the image processing algorithm it is trained.
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Figure 1. RadoSYS automatic counting system.

Figure 2. Traces and counting process caused by radon gas on the CR-39 detector.
The results of the counting system in terms of trace density (track/mm2) are converted to the
radon gas activity value with the help of the following expression.
ܣோ ሺݍܤǤ ݉ିଷ ሻ ൌ ͳͲͲͲ ൈ Gܻ ൈ  ܨܭΤݐ
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In this expression, ARn, IY, KF and t values represent the radon gas activity value, trace
density, calibration factor of CR-39 detectors (41.44 h.kBq.[m3(track.mm-2)]-1) and exposure
time of detectors at home (h) (Kuluöztürk et al. 2019).
RESULTS
CR-39 passive detectors have been installed in 18 buildings with basements in the central
settlement of Çanakkale, on both the ground and basement floors, for an average of 3 months
between June and October, which can be considered as the summer period. After the analysis,
the ground floor analysis values given in Table 1 and the basement floor analysis values given
in Table 2 were obtained. Since the detectors were lost by the residents in 2 different buildings,
17 results were tabulated for each. The results of the detectors placed in the basement and
ground floors are shown in the same graph and the differences are obtained (Figure 3).

Table 1. Ground floor CR-39 analysis results
Number of
Detector ID
Exposure time (Day)
House
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

5J5983
5J5994
5J6030
5J6044
5J6063
5J6107
5M0340
5M0364
5M0861
5M0926
5M0954
5M0970
5M1006
5M1007
5M1008
5M1015
5M1017

122
112
112
115
114
114
109
108
124
100
113
113
109
103
108
99
102
En düşük
En yüksek
Ortalama
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Aktivity (Bq/m3)
84,49 ± 0,86
76,00 ± 0,43
59,05 ± 1,64
27,63 ± 3,44
48,62 ± 1,07
69,98 ± 0,99
41,66 ± 2,61
50,68 ± 1,12
82,99 ± 1,85
38,68 ± 0,45
156,62 ± 4,08
58,22 ± 2,37
76,83 ± 1,60
55,15 ± 1,57
53,72 ± 0,64
45,52 ± 0,76
76,52 ± 1,11
27,63
156,62
64,84
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Table 2. Basement floor CR-39 analysis results
Number of
Detector ID
Exposure time (Day)
House
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

5J5973
5J5987
5J6004
5J6015
5J6056
5J6079
5J6095
5J6099
5J6102
5M0868
5M0940
5M0941
5M0943
5M0978
5M0987
5M0993
5M0998

Aktivity (Bq/m3)
43,58 ± 1,58
760,57 ± 0,57
292,12 ± 0,30
44,74 ± 1,51
81,11 ± 0,38
76,49 ± 0,38
80,99 ± 2,98
55,19 ± 1,28
20,32 ± 1,02
36,61 ± 2,50
38,72 ± 3,48
52,28 ± 0,36
56,03 ± 1,63
118,55 ± 0,19
806,34 ± 0,58
87,60 ± 1,20
131,10 ± 0,14
20,32
806,34
163,67

124
103
122
115
109
114
113
112
113
100
99
108
102
112
103
109
108
En düşük
En yüksek
Ortalama
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Figure 3. Comparisons of radon exposure recorded in basements and ground floors of homes
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DISCUSSION AND CONCLUSION
CR-39 type detectors, which are defined as passive detectors, were used for indoor radon
exposure measurements. In the ground floor settlements, especially the bedroom or the most
frequently used rooms were chosen, so it was more informative in order to evaluate the extent
of people's exposure to exposure together with people's habits (ventilation, smoking, etc.). On
the other hand, depending on smoking habits or the effects of radioactivity, the contribution of
equipment to radon values is tried to be revealed. In this study, simultaneous measurements
were made on the basement and ground floors in the central settlement of Çanakkale. Naturally,
a higher exposure was observed in the basement floors than in the ground floors. However, this
difference was not as high as expected, while the same values were obtained in some buildings,
an average difference of 50 Bq/m3 occurred in others. The average of the values obtained on
the ground floors was found to be 64.84 Bq/m3. The average value in the basement floors was
163.67 Bq/m3. As it can be understood from these averages, the determining factor is the
ventilation conditions. Especially in basements, very high values were encountered in
environments where there is no or very limited ventilation conditions. One of them increased
up to 806.34 Bq/m3. Although this basement is a large area, it has no windows and only a very
rarely opened roof hatch. Again, 760 Bq/m3 value was measured in one of the basement floors.
This value was also obtained in a small area confined to the basement. On the other hand, an
area on the ground floor that reaches 156 Bq/m3 is a windowless and occasionally ventilated
environment. No situation affecting the results was encountered in houses with a habit of
smoking, in places where cigarettes are consumed in indoor environments where detectors are
also present. However, this study demonstrated once again that there is a significant radon
exposure in environments without ventilation.
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ÖZET
2019 Yılı Aralık ayında Çin’in Wuhan Eyaleti’nde ortaya çıkan ve bütün dünyayı etkisi altına
alan Covid-19 Pandemisi, hayatın her alanında olduğu gibi eğitim uygulamalarında da önemli
değişlikler ortaya çıkarmıştır. Covid-19 salgını ile birlikte dünya genelinde mevcut eğitim
alışkanlıklarının neredeyse tamamı kökünden sarsılmıştır. Pandemi insanlar için sağlıklı yaşam
kaygılarını artırmıştır. Covid-19 pandemisinden sonra dünyanın her tarafında insanlar sağlıklı
ve daha güvenli bir yaşamı öncelikli ihtiyaçları olmaktan çıkarmışlardır. Eğitim ihtiyaçlarının
online ya da çevrimiçi eğitim uygulamaları aracılığıyla uzaktan karşılanmasına başlanmıştır.
Korona salgını okulöncesi eğitimden yükseköğretime kadar hemen her kademede online
eğitimin ön plana çıkmasına zemin hazırlamıştır. Pandeminin öğretim süreci içerisinde
etkilediği temel unsurların başında eğitim yönetimi, üniversite, okul ve sınıf yönetimleri
gelmektedir. Geleneksel ya da klasik sınıflardaki sınıf yönetimi ile çevrim içi eğitimdeki sınıf
yönetimleri arasında olağanüstü farklılıklar vardır. Akademisyenler ya da öğretmenlerin bir
kısmı bu farklılıkları yönetmede çok büyük sorunlar yaşamaktadırlar. Bu araştırmada çevrimiçi
eğitimi ihtiyaç haline getiren nedenler, çevrimiçi eğitim sürecinde yaşanan problemler ve bu
problemlerin çözüm yollarının neler olduğunun araştırılması amaçlanmıştır. Araştırma ile
çevrimiçi sınıf yönetimi uygulamalarının daha iyi nasıl gerçekleştirilebileceğine ilişkin sorulara
cevap aranmıştır. Araştırma sürecinde oldukça yeni bir sistem olan çevrimiçi eğitim
uygulamalarına ilişkin norm ve standartlar geliştirilmesinin önemi üzerinde durulmuştur.
Üniversitelerde çevrim içi sınıf yönetiminde akademisyenlerin taşımaları gereken nitelikler,
uymaları gereken kurallar ve öğrencilerine kazandırmaları zorunlu olan yeterlikler
belirtilmiştir. Çevrimiçi sınıf yönetimi uygulamalarında üniversite öğrencilerinin devam
mecburiyetleri ile kazanmaları gereken hedef davranışların nasıl gerçekleştirileceği
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vurgulanmıştır. Bu araştırmadan elde edilen sonuçlara göre üniversitelerde uygulanmakta olan
çevrimiçi eğitimin öğrencilerin keyfi davranışlarına dayandığı; ölçme değerlendirme
sonuçlarının gerçek öğrenci performanslarını yansıtmadığı; öğrencilerin disiplin kurallarına
uymalarının ve derslere eş zamanlı katılımlarının sağlanamadığı saptanmıştır. Covid-19
Salgını, yükseköğrenim bağlamında bütün öğrencileri etkilemekle birlikte en önemli
problemleri, en önemli olumsuzlukları çok farklı dezavantajlı sosyolojik tabakalarda ve alt
sosyo-ekonomik düzeylerde yer alan öğrenci gruplarında daha fazla etkilemiştir. Yoksul ve
dezavantajlı yükseköğrenim öğrencileri üniversite eğitiminde eşitsizlikler yaşamışlardır.
Anahtar Sözcükler: Covid-19 Salgını, Çevrimiçi Eğitim, Çevrimiçi Sınıf Yönetimi.
ABSTRACT
The Covid-19 Pandemic, which emerged in Wuhan Province of China in December 2019 and
affected the whole world, has brought about significant changes in educational practices as well
as in all areas of life. With the Covid-19 epidemic, almost all of the current education habits
around the world have been shaken to the root. The pandemic has increased health concerns for
people. After the Covid-19 pandemic, people all over the world have removed a healthy and
safer life from their primary needs. Training needs have started to be met remotely via online
or online training applications. The Corona epidemic has paved the way for online education to
come to the fore at almost every level, from pre-school education to higher education.
Educational administration, university, school and classroom administrations are at the
forefront of the basic elements that the pandemic affects in the teaching process. There are
extraordinary differences between classroom management in traditional or classical classrooms
and classroom management in online education. Some of the academicians or teachers have
great problems in managing these differences. In this research, it is aimed to investigate the
reasons that make online education a necessity, the problems experienced in the online
education process and the solutions to these problems. With the research, answers were sought
to questions about how online classroom management practices could be performed better. In
the research process, the importance of developing norms and standards for online education
applications, which is a fairly new system, was emphasized. In online classroom management
at universities, the qualifications that academicians must have, the rules they must obey, and
the competencies that must be acquired by their students are specified. In online classroom
management practices, it has been emphasized how to realize the target behaviors that
university students must acquire with attendance obligations. According to the results obtained
from this research, online education applied in universities is based on students' arbitrary
behavior; assessment and evaluation results do not reflect real student performances; It was
determined that the students could not comply with the disciplinary rules and attend the lessons
simultaneously. While the Covid-19 Epidemic has affected all students in the context of higher
education, it has affected the most important problems and the most important negativities more
in student groups located in very different disadvantaged sociological strata and lower socio-
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economic levels. Poor and disadvantaged higher education students have experienced
inequalities in university education.
Keywords: Covid-19 Pandemic, Online Education, Online Classroom Management.

GİRİŞ
2019 Aralık ayında Çin’de ortaya çıkan, hızla bütün dünyaya yayılan ve etkisi altına alan
COVID-19 Pandemisi, hayatın her alanında olumsuz etkilere sebep olduğu gibi özellikle de
bütün öğrenim kademelerinde ve yükseköğrenim sürecinde de çok büyük olumsuzluklara neden
olmuştur (DiPietro, Biagi, Costa, Karpiński, Mazza, 2020). Pandeminin üniversite öğrencileri
açısından birçok olumsuz sonuçları olmuştur: En olumsuz sonuçlarından biri, bu sürecin
öğrencileri, örgün ve yüz yüze eğitim imkânlarından yoksun bırakmış olmasıdır.
Covid-19 Salgını, yükseköğrenim bağlamında bütün öğrencilerimizi etkilemekle birlikte en
önemli problemleri, çok farklı dezavantajlı sosyolojik tabakalarda ve alt sosyo-ekonomik
düzeylerde yer alan öğrenci gruplarında daha da etkili olmuştur. Covid-19 Pandemisi,
alışılagelmiş üniversite, okul, sınıf ya da eğitim anlayışlarını kökünden sarsan ihtiyaçlar ortaya
çıkarmıştır.
Mesela; Covid-19 salgınıyla birlikte akademisyenler, öğretmenler, hazırlıksız ve ani bir şekilde
kendilerini çevrim içi eğitim vermek zorunda kaldılar. (Carroll, 2020; Çetinkaya Aydın, 2020;
Drane, Vernon O’Shea, 2020). Covid-19 salgınıyla birlikte ortaya çıkan çevrim içi eğitim
ihtiyacı, öncelikle kaotik bir yönetim sorunudur. Bu durum, başta eğitim yönetimi olmak üzere,
üniversite ve okul yönetimleri için kriz ve kaos yönetimini gerekli kılmıştır.
Çevrim içi eğitim, halen gerçekleştirilmekte olan geleneksel ya da klasik sınıf yönetimi
anlayışından olabildiğince farklı bir sınıf yönetimi sürecidir. Online sınıf yönetimi ise, yüz yüze
eğitime göre çok daha farklı özellikler içermektedir. Çevrim içi eğitim sürecinde de temel
hedef, öğrencilerde istendik ya da olumlu davranış değişiklikleri ortaya çıkarmaktır.
PROBLEM DURUMU ve ÇEVRİMİÇİ EĞİTİMİN KENDİNE ÖZGÜ ZORLUKLARI
Covid-19 Pandemisi diğer eğitim kademelerinde olduğu gibi yükseköğrenim sürecinde de genel
olarak bütün öğrencilerimizi etkilemekle birlikte asıl olumsuz sonuçları, çok farklı dezavantajlı
sosyolojik tabakalardan, alt sosyo-ekonomik düzeylerden gelen öğrencilerimiz üzerinde ortaya
çıkarmıştır (Cemaloğlu, 2021; Eraslan, 2021; Himmetoğlu, Oğuz Balıktay, Demirci, Yılmaz ve
Cengizoğlu, 2021; OECD, 2021; Özbaş, 2021; TEDMEM, 2021).
Salgının, öğretim süreci içerisinde etkilediği temel unsurların başında eğitim, üniversite, okul
ve sınıf yönetimleri gelmektedir. Geleneksel sınıflardaki sınıf yönetimi ile çevrim içi
eğitimdeki sınıf yönetimi arasında olağanüstü farklılıklar vardır. Akademisyenler ya da
öğretmenlerin bir kısmı, bu farklılıkları yönetmede çok büyük sorunlar yaşamaktadırlar.
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Öğrencilerin üniversiteleri dışında yaşadıkları sosyal çevreler, coğrafî şartlar, içinde
yaşamlarını sürdürdükleri konutlar ya da evler, daireler, okulların ve formal eğitimin çok daha
fazla önüne geçen bir işlev ve anlam kazanmaya başlamıştır.
Çevrim içi eğitim ya da sınıf yönetimi sürecinde, çok yönlü olumsuzluklara sahip üniversite
öğrencilerinin, aile ortamlarında ya da yaşadıkları çevrelerde, akademik olarak desteklenmeleri
gerektiği ihtiyacı daha fazla ortaya çıkmıştır.
Çevrim içi eğitim zorunluluğuyla birlikte formal öğretime özgü hedef ve davranışların yalnızca
okulda kazandırılabileceği kabulü ya da varsayımı etkisini yitirmiştir.
Çevrim içi eğitim uygulamalarında, klasik sınıf yönetimi anlayışı uygulanamamaktadır. Bu
sebeple de öğrencilerin sınıf yönetimi kurallarına, öğretmenin sınıf yönetiminin demokratik
öğretim lideri olarak öncü olması sağlanamamaktadır. Aynı zamanda öğrencilerin öğretim
sürecine eş zamanlı katılımları ile kurallara, “sosyal normlara” uyumları sağlanamamaktadır.
Çevrim içi eğitimde, sosyalleşme ve kültürleme işlevlerinin, gerekliliklerinin karşılanmasından
çok, öğrencilerin bireyselliklerinin ve belki de daha çok “keyfî!” davranışlarının ön plana
çıktığına tanık olunmaktadır.
ÇEVRİM İÇİ EĞİTİMDE SINIFLARIN SAHİP OLMALARI GEREKEN İMKÂN ya
da ÖZELLİKLER
Pandemi olgusu, daha az öğrenci sayısına sahip sınıfları (tercihen 20’den az), daha kısa ders
sürelerini, çok daha az öğrenci sayısına sahip okullara/sınıflara olan ihtiyacı artırmıştır. Oysa
çevrim içi eğitim süreçlerinde bir sınıf ya da ders için özellikle üniversitelerde aynı anda
100’lerce öğrenciye ders verildiğine tanık olunmuştur.
Üniversitelerde ya da akademide çevrim içi eğitimi, deneyimli ve alanıyla ilgili dersin öğretimi,
konusunda/alanında çok profesyonel akademisyenlerin vermesi gerekir. Akademisyenlerin, bir
ön lisans, lisans ya da lisansüstü düzeyde öğretim sorumluluğunu üstlendikleri dersler için
öğrencilerinden derslere eş zamanlı ve aktif katılımlarını isteme haklarının ön planda tutulması
önemlidir. Aynı zamanda böyle bir eğitim sürecince öğrencilerin de öğretim kadrosundan daha
iyi ilgi, alaka ve verimli ders almalarının onların hakkı olduğu da unutulmamalıdır.
Çevrim içi öğretim sürecinde, her biri farklı noktalarda bulunan akademisyen ve öğretmenlerin
birbirlerini web ağları üzerinden canlı ve eş zamanlı olarak görebilecekleri kesintisiz internet
bağlantı imkânlarının geliştirilmesi beklenir.
Çevrim içi sınıf yönetiminde, öğretim liderliği rolü üstlenecek akademisyenlerin öğrencileriyle
eş zamanlı iletişime geçebilecek öğretim tasarımı becerilerinin olması gerekir.
Akademisyenlerin öğretim sürecini yönettikleri alanların, öğretim teknolojileri açısından
zengin bir öğrenme çevresine dönüştürülmesi önemsenmelidir.
Akademisyenler, öğretim aşamasında, multimedya imkânlarıyla öğrencileriyle eş zamanlı
olarak iletişime geçerek öğretimin işleniş sürecini hem kendilerinin hem de öğrencilerinin jest
ve mimikleriyle daha fazla zenginleştirebilmeleri mümkündür.
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Çevrim içi eğitimde, öğretmenlerin uzaktan eğitim pedagojisine sahip olamamaları, her
öğrenciyle bire bir ilgilenememeleri de sürecin olumsuzluklarından sadece bir kaçıdır.
Çevrim içi eğitimde, devamsızlık koşulunun kaldırılması ya da isteğe bağlı hale getirilmesi
öğrencilerin dersi eş zamanlı ya da zamanında izlemesini, derse devamını engelleyen, olumsuz
yönde etkileyen bir problem oluşturmaktadır.
ÇEVRİM İÇİ SINIF YÖNETİMİ KOŞULLARI
• Çevrim içi eğitimde, sınıf yönetiminin boyutlarından, “eğitim program ve plan işleri”, “zaman
yönetimi”, “etkileşim ya da ilişki düzenlemeleri”, “davranış düzenlemeleri”, “boyutları ile ilgili
iş, işlem ve işlevlerin en üst düzeyde gerçekleştirilmesine gayret edilmesi” zorunlu hale
getirilmelidir.
• Çevrim içi eğitimde kesinlikle disiplin kuralları uygulanmalı, zaman yönetimi boyutu
profesyonel bir şekilde gerçekleştirilebilmelidir. Bu bağlamda:
• Akademisyenler, ders başlangıcında tam zamanlı bir şekilde dersi yönetmeye zorunlu hale
getirilmelidir. Mesela hem akademisyenin hem de öğrencinin belli bir devam zorunluluğu olan
öğretim programına, tam zamanlı devamı, aktif bir performans süreciyle denetlenebilmelidir.
• Akademisyenin dersin başlangıcından itibaren ilk 5 dakikada dersi başlatıp sınıf yönetim
sürecini sürdürememesi halinde derse girişi engellenmeli ve o ders için ücret tahakkuk
ettirilmemelidir.
• Akademisyenin dersine devamsızlığı ve zaman yönetimini olumsuz yönde sürdürmesi,
yaptırıma tabi tutulmalı ve hakkında gerekli yasal işlemler yapılmalıdır.
• Öğrencilerin, dersin başlangıcından itibaren ilk 5 dakika dışında, keyfî olarak ve rastgele
herhangi bir zaman diliminde derse girmeleri engellenmelidir.
• Sınıf yönetimi süreçleriyle birlikte gerçekleştirilen ölçme, değerlendirme ve uygulamalarında
şeffaflığa, denetlenebilirliğe ve hesap verebilirliğe uygun bir sistem geliştirilmelidir.
• Öğrencinin ölçme, değerlendirme sürecinde, sınavlarda şeffaf ve objektif bir şekilde
denetlenebilmesi sağlanmalıdır.
• Sınavların kopya vb. etik dışı davranış ve haksız performans göstergelerine karşı objektif
denetimi yapılmalıdır.
• Öğrencilerin ders içi dönüt ve değerlendirmelere aktif katılımı sağlanmalı, süreç odaklı
değerlendirilmelerine özen gösterilmelidir.
• Çevrim içi sınıf yönetimi uygulamalarında hem akademisyenlerin hem de öğrencilerin,
hukukun üstünlüğüne uygun bir şekilde objektif performans denetimleri yapılmalıdır.
• Çevirim içi eğitim, ikinci defa lisans veya lisans üstü eğitim almak isteyenler için teşvik
edilmelidir. Çünkü, ikinci defa bu dönemlerde ders alan öğrencilerin ders hocaları işe
zamanında derse gelme, hocalarla yüz yüze muhatap olma, öğrencilerin bir ülkenin her
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yanından gelen öğrencileri tanıma ve onlarla sosyal irtibat kurmaları, farklı coğrafi yerleri
görmeleri, derse zamanında gelme ve zamanında çıkma vs. durumların hepsi eğitim ve
öğretimin gereği ve parçasıdır. Aksi halde öğrenciye uygulamasız bir bilgi yığını yüklemekten
başka bir işe yaramamaktadır. Aynı bilgi zaten sisteme de yüklenmektedir.
• Akademisyenlerin çevrim içi sınıf yönetimi süreçlerinde, öğrencilerin ilgi, dikkat, motivasyon
ve konsantrasyonlarını üst düzeyde tutabilecek bir performans sergilemeleri önemlidir. Her bir
akademisyen, öğrencilerin aktif katılımını önemsemeli ve her öğrencinin olabildiğince eşit
katılabileceği bir sınıf yönetimi performansı sergilemelidir.
• Akademisyenler, öğrencilerin bütün sorularına içtenlik, saygı ve empatik iletişime uygun bir
dille cevap verebilmelidir. Sınıf yönetimine, çoğulcu ve canlı katılım için oldukça enerjik bir
tavır sergilenmesi gerekir. Öğrencilerin soruları cevapsız bırakılmamalı ve öğrenme ihtiyaçları
sürekli karşılanıyor vaziyette öğretimin sürdürülmesine gayret edilmesi önemlidir.
• Akademisyenlerin çevrim içi sınıf yönetimi süreçlerinde sergiledikleri performansın, süreç
odaklı bir yönetim yaklaşımıyla çoklu veri kaynağından yararlanılarak tespit edilmesi
sağlanmalıdır. Akademisyenler, öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeylerine uygun bir öğretim
süreci tasarımı planlayabilmelidir.
SONUÇ
Covid-19 salgını ile birlikte bütün ülkeler, çevrimiçi eğitim zorunluluğuyla karşı karşıya
kalmışlardır. Salgın dünya eğitim sistemlerini hazırlıksız yakalamış; eğitimde kaos, karmaşa ve
çok yönlü, çok değişkenli bilinemeyen durumların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Yeni ve
değişik bir durum olduğundan dünyanın en deneyimli ve başarılı eğitim sistemleri bile bu
süreçte yönetimsel başarısızlıklar yaşamışlardır. Covid-19 salgını döneminde, üniversitelerde
çevrimiçi eğitimin, çevrimiçi sınıf yönetiminin konu edildiği bu çalışmada, öğrencilerin
Türkiye’nin farklı coğrafi bölgelerinde ve koşullarında eğitime erişim imkânlarında
eşitsizliklerin yaşandığı saptanmıştır (Eraslan, 2021).
Çevrimiçi eğitim uygulamalarıyla birlikte örgün eğitim programlarının asgari düzeydeki
hedeflerine ulaşabilmekte önemli problemler yaşandığı görülmüştür. Online eğitim
uygulamalarıyla birlikte üniversite öğrencilerinin derslerine hem tam zamanlı hem de eş
zamanlı katılım problemlerinin azami düzeye çıktığı anlaşılmıştır. Uzaktan eğitim uygulamaları
öğrencilerin keyfi tutum ve davranışlarının en üst derecede ortaya çıkmasıyla birlikte örgün
eğitime geçiş sürecinde de bu olumsuz alışkanlıkların devamına zemin hazırlamıştır. Çevrimiçi
eğitim, örgün ve yüz yüze eğitimle kazanılan olumlu öğrenci davranışlarının olumsuz yönde
etkilenmesini sağlamıştır. Çevrimiçi eğitim uygulamalarında, sınıf disiplini, istenmeyen
öğrenci davranışları vb. olumsuzlukların arttığı görülmektedir. Eğitimin geleneksel anlamını
yitirmesiyle birlikte toplumsal çevrelerde eğitime yüklenen olumlu bakış açılarının azalmaya
başladığı anlaşılmaktadır. Çevrimiçi eğitim uygulamalarıyla ortaya çıkan en önemli
olumsuzluklardan biri, ölçme ve değerlendirme süreçlerinde yaşanmıştır. Öğrencilerin uzaktan
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eğitimle gerçekleştirilen sınav uygulamalarında bireysel ya da toplu kopya çekme
davranışlarının arttığı saptanmıştır.
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ÖZET
Günümüzde dünyanın pek çok yerinde kömür enerji üretimi için tercih edilen yakıt olmaya
devam etmektedir. Termik santrallerde Kömür yakma işlemi, uçucu kül, taban külü, kazan
cürufu, baca külü ve baca gazı kükürt giderme (FGD) alçısı gibi çeşitli kalıntı ürünleri ortaya
çıkar. FGD alçı esas olarak termik santrallerde ortaya çıkan, kükürt dioksit gazı ve kireç
bulamacının güçlü oksidasyon koşulları altında reaksiyona girdiği kükürt giderme işlemiyle
üretilen endüstriyel yan üründür. Baca gazından kükürt oksitlerini gidermeye yönelik 200’ ün
üzerinde proses söz konusudur. Bu proseslerin bir kısmı ekonomik ve teknik zorluklar
nedeniyle uygulanamamış, bir kısmı endüstriyel ölçekte uygulanmakta, bir kısmı ise henüz
uygulamaya geçmemiş olup araştırma ve geliştirme safhasındadır. Bu tesislerde uygulanabilen
proseslerin sayısı oldukça fazla olmasına karşın, ticari boyutta uygulama bulmuş proseslerin
sayısı sınırlıdır. Küresel ısınma ve iklim değişikliği gibi çevre sorunları binaların tasarım,
yapım ve kullanım ilkelerini etkilemektedir. Enerji verimliliği ve yeşil bina ilkeleri, çevre dostu
inşaat yöntemlerine olan ilgiyi ve talebi artırmaktadır. Bu araştırmada FGD köpük alçı
özellikleri araştırılmıştır. FGD köpük alçının kullanım alanları, termal, akustik ve mekanik
özellikleri geniş bir perspektifde incelenmiştir. Köpük alçı ürünler 300-600 kg/m3 yoğunluğa
sahip, basınç dayanımı 1.5 MPa ila 2.5 MPa arasında, yoğunluğu 250 ila 300 kg/m 3 olan
numunelerinin ısı iletkenlik katsayısı 0.07 ila 0.08 W/mK arasında değişmektedir. Ayrıca, FGD
köpük alçı, gözenekli seramikler gibi teknolojik işlemlerin birçok alanında uygulanabilir.
Bunlar arasında filtreler, membranlar, hafif yapı malzemeleri, ısı ve ses yalıtımı, kataliz
işlemlerini içerir. Bu uygulamalarda, yüksek gözeneklilik, yüksek yüzey alanı, düşük
yoğunluklu, düşük ısı iletkenliği, yüksek geçirgenlik gibi özellikleri nedeniyle FGD köpük alçı
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avantajlı bir malzemedir. Köpük alçı ürünler hafif alçı levhalar, duvar blokları, ısı yalıtım
blokları, hafif duvar panelleri, alçı paneller olarak geniş ürün yelpazesinde üretilebilir.
Anahtar kelimeler: Köpük alçı, FGD alçı, Isı ve ses yalıtımı, Sürdürülebilirlik.

ABSTRACT
Today, coal continues to be the fuel of choice for power generation in many parts of the world.
Coal combustion in thermal power plants produces various residual products such as fly ash,
bottom ash, boiler slag, flue ash and flue gas desulfurization (FGD) gypsum. FGD gypsum is
an industrial by-product mainly produced in thermal power plants by the desulfurization
process, where sulfur dioxide gas and lime slurry react under strong oxidation conditions. There
are over 200 processes for removing sulfur oxides from flue gas. Some of these processes could
not be implemented due to economic and technical difficulties, some of them are applied on an
industrial scale, and some of them have not yet been implemented and are in the research and
development phase. Although the number of processes that can be applied in these facilities is
quite high, the number of processes that have found commercial application is limited.
Environmental problems such as global warming and climate change affect the design,
construction and use principles of buildings. Energy efficiency and green building principles
increase the interest and demand for environmentally friendly construction methods. In this
research, the properties of FGD foam gypsum were investigated. The usage areas, thermal,
acoustic and mechanical properties of FGD foam gypsum have been studied in a wide
perspective. Foam gypsum products have a density of 300-600 kg/m3, compressive strength
between 1.5 MPa and 2.5 MPa, and thermal conductivity coefficient of the samples with a
density of 250 to 300 kg/m3 varies between 0.07 and 0.08 W/mK. In addition, FGD foam
gypsum can be applied in many areas of technological processes such as porous ceramics. These
include filters, membranes, lightweight building materials, heat and sound insulation, and
catalysis processes. In these applications, FGD foam gypsum is an advantageous material due
to its properties such as high porosity, high surface area, low density, low thermal conductivity
and high permeability. Foam gypsum products can be produced in a wide range of products as
lightweight gypsum boards, wall blocks, thermal insulation blocks, lightweight wall panels,
gypsum panels.
Keywords: Foam gypsum, FGD gypsum, Heat and sound insulation, Sustainability.

GİRİŞ
20. yüzyılın ikinci yarısında, termik santrallerde ve ısıtma tesislerinde baca gazlarının kükürtten
arındırılması için yeni teknolojiler geliştirilmiştir. Bu yöntemler, kükürt içeriği yüksek olan
kömürün, yanması sırasında oluşan kükürt(II) oksidin, kireçtaşı ile reaksiyonuna
dayanmaktadır. Enerji üretimi için kullanılan kömür %2,5'a kadar kükürt içerir. Bir termik
santral baca gazı kükürt giderme işlemi, saatte 20 tona kadar baca gazı kükürt giderme alçısı

Full Text Book

Page 117

euroasiasummit.org

INTERNATIONAL EUROASIA
Congress on Scientific Researches and Recent Trends 9
18-20 February 2022/Antalya – Turkey

(FGD) oluşturur. FGD alçısının yönetimi ve bertarafı, santraller ve hükümetler için önemli bir
konudur. Dünyada FGD alçısının miktarı son yıllarda önemli ölçüde artmakta ve bu da FGD
alçısının kullanımına büyük bir talebe neden olmaktadır. (Wang, Chen, Xu ve Li, 2008).
Günümüzde, termik santral baca gazı kükürt bertarafında kullanılan iki yöntem vardır. Dünya
çapında %90 oranında uygulama bulmuş olan ıslak kireç yöntemi ve kuru kireç yöntemidir.
Islak kireç prosesi gerek ilk yatırımın düşük olması ve gerekse kireçtaşının ucuz ve kolay
bulunabilen bir madde olması bu prosese önem kazandırmıştır. Kireçtaşının kullanıldığı
proseslerde kükürt dioksitin su tarafından absorbsiyonu sonucu HSO3, SO3-2 ve SO4-2 iyonları,
bu iyonların kireç ile tepkimesi sonucunda ise kalsiyum sülfit ve kalsiyum sülfat meydana
gelmektedir. Böylece FGD alçının ana bileşeni, kalsiyum karbonat (CaCO3), kalsiyum sülfit
(CaSO3) ve diğer safsızlıkları da içeren kalsiyum sülfat dihidrat (CaSO4.2H2O)’ tır. Islak kireç
prosesinin verimli olabilmesi için çözeltinin pH aralığının 4–7 olması gerektiği, bu aralığın
altında çözeltinin kükürt dioksit tutma veriminin düştüğü, üzerinde ise SO3-2 oluşumunun arttığı
bilinmektedir. Yıkama kulesindeki çözelti içine hava enjekte edilerek kalsiyum sülfitin jipse
(alçıtaşı çamuru) dönüşmesi sağlanmaktadır (Tang, Shen ve Huang, 2010).
Çevre koruma talebi arttıkça, FGD alçı kullanımı dünya çapında, özellikle Avrupa Birliği ve
Çin'de artmıştır. Şu anda, FGD alçısını yeniden kullanmanın ana yolu, neredeyse herhangi bir
ara işlem olmaksızın yapı malzemeleri için yardımcı bir malzeme olarak kullanmaktır.
Endüstriyel katı atıklar yaygın bir endişe haline gelmiştir. Bu atıkların yapı malzemeleri olarak
tüketimi, endüstriyel katı atıkların etkin bir şekilde geri dönüştürülmesi için imkan sağlar.
Termik santrallerde baca gazı kükürt giderme yöntemleri, çevre kirliliğine yol açan SO2'yi
bertaraf etmek için FGD teknolojilerinin geliştirilmesi çok önemlidir. Böylece hem mevcut hem
de yeni kömür yakan elektrik santrallerinde baca gazı kükürt giderme sistemleri kurulur.
(Tzouvalas, Rantis ve Tsimas, 2004).
Alçı, en eski yapı malzemelerinden biridir ve uygulama geçmişi 4000 yıl öncesine kadar
görülebilir. Kolay imalatı, düşük enerji tüketimi ve fiyatı, estetik görünümü, etkin yangın
dayanımı, ses ve ısı yalıtım özellikleri gibi çeşitli üstün avantajları sayesinde, günümüzde alçı,
bina inşaat uygulamalarında kullanılan en önemli yapı malzemelerinden biridir ve sıklıkla
kullanılır (Álvarez-Ayuso, Querol ve Tomas, 2008).
Geleneksel alçıya ek olarak, köpüklü alçı da yaygın olarak kullanılmaktadır. Köpük alçı
malzemeler geleneksel alçıdan daha yüksek ısı yalıtım özellikleri, üstün akustik özellikler ve
daha düşük nakliye maliyetleri gibi avantajlara sahiptir (Meille ve Garboczi, 2001). Bu
çalışmada, köpük FGD alçının üretimi, kullanım alanları ve mühendislik özellikleri
araştırılmıştır.
KÖPÜK FGD ALÇI ÜRETİMİ
İlk gözenekli naturel alçı, 19. yüzyılın sonunda elde edilmiştir ve günümüzde FGD alçının
ekonomik, ekolojik ve teknolojik özellikleri, düşük enerji tüketimi ve diğer birçok olumlu
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özellik nedeniyle araştırmacılar arasında güncel bir konu olmuştur (Skujans, Vulans, Iljins ve
Aboltins, 2007).
Köpük FGD alçı üretiminde ön köpük üretim yöntemi ve karışıma köpük ajanı ilave yöntemi
olmak üzere iki farklı yöntem vardır (Mohammed ve Hamad, 2014). Bunlardan ön köpük
üretim yöntemi daha ekonomik ve pratik olduğu için daha çok tercih edilmektedir.
Ön köpük yönteminde önceden üretilen köpük, alçı hamuru içerisine katılarak homojen karışım
elde edilinceye kadar karıştırılarak FGD köpük alçı elde edilir. Köpük, alçının priz başlangıcına
kadar hamurun oluşturduğu basınca karşı koyabilmesi ve gözenekli bir yapı oluşturabilmesi
için yeterince katı, sıkı ve kararlı olmadır (Baux, Lanos ve Phelipot-Mardele, 2011). İkinci
yöntem ise FGD alçı hamuru içine yüzey aktif ajan ilave edilerek homojen dağılım sağlayıncaya
kadar karıştırılmasıdır (Roch-Isern ve Messing, 2016). FGD köpük alçı, belirlenen döküm
yoğunluğunda malzemelerin üniform bir şekilde dağılması için, mekanik olarak karıştırılır.
Harcın yoğunluğunu ve kıvamını değiştirebileceğinden aşırı karıştırmadan kaçınılmalıdır. Ön
köpük yöntemi ile üretilen FGD köpük alçı şekil 1’de sunulmuştur.

Şekil 1. Ön köpük yöntemi ile üretilen FGD köpük alçı.

FGD köpük alçı üretim teknolojisinin gereksinimlerine göre, malzemedeki ilk nem içeriği çok
yüksek olmalıdır (Iljins, Skujāns, Ziemelis, Gross ve Veinbergs, 2009). Temel olarak, köpük
alçı üretim teknolojisi, su/alçı oranı 0.7 ve 1 kg alçıda 4 ml yüzey aktif madde miktarı
kullanılarak üretilmiştir. Elde edilen köpük alçı 400 kg/m3'lük yoğunluk ile eğilme dayanımı
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0.22 MPa ve basınç dayanımı 0.34 MPa ölçülmüştür. (Preikss, Skujāns ve Iljins, 2013). Üretim
teknolojisine göre (su/alçı oranı, yüzey aktif madde miktarı), 380 kg/m³ ile 1100 kg/m³ arasında
yoğunluğa sahip köpük alçı elde etmek mümkündür. Yüzey aktif maddelerin hacmi arttıkça,
köpük alçı yoğunluğu değerinin azaldığı elde edilmiştir (Brencis, Skujans, Iljins, Ziemelis ve
Osits, 2011).
FGD KÖPÜK ALÇI MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİ
FGD köpük alçı kompozitlerinin tasarım stratejileri, düşük yoğunluklu gözenekli FGD alçı
matrisi ve daha yüksek yoğunluklu agrega ile tasarlanan kompozitler, düşük basınç dayanımı
ile yüksek ısı yalıtım özelliği sağlamıştır (Sophia Sakthieswaran ve Ganesh, 2016). Ortalama
600 kg/m3 yoğunluğa sahip FGD köpük alçı numunelerinin basınç dayanımı 1.5 ila 2.5 MPa
arasında, FGD alçı dayanımı 10 MPa olduğunda, FGD köpük alçı numuneleri dayanımı 3 MPa
elde edilmiştir. Yoğunluğa bağlı olarak, FGD köpük alçının termal iletkenliği, 0.1 ila 0.26
W/mK arasında değişmektedir (Lushnikova ve Dvorkin 2016).
Çolak (2000), FGD köpük alçı karışımlarının yoğunluklarını ve basınç dayanımlarını
ölçmüştür. Alüminyum sülfat ile üretilen FGD köpük alçı örneği 694 kg/m3'lük yoğunluğuna
ve 0.63 MPa değerinde basınç dayanımına ulaşmıştır. Amonyum bikarbonat ile üretilen FGD
köpük alçının yoğunluğu 756 kg/m3 ve basınç dayanımı 0.35 MPa ölçülmüştür (Vimmrová,
Keppert, Svoboda ve Cerny, 2011).
Kenevir lifi takviyesi, FGD köpük alçının 340 kg/m3 ila 500 kg/m3 yoğunluk aralığında ses
emme katsayısını arttırdığı elde edilmiştir. Kısa lif konsantrasyonunun (2,5-5 mm) arttırılması,
FGD köpük alçının yoğunluğunu arttırdığı, ancak tam tersi uzun lif konsantrasyonunun (5-10
mm) artması yoğunluğu azattığı görülmüştür (Brencis, Skujans, Iljins, Ziemelis ve Osits, 2011).
Kenevir lifi kullanılması, köpük alçı kompozit malzemenin eğilme dayanımını arttırdığı tespit
edilmiştir (Preikss, Skujansa, Adamovicsb ve Iljinsc, 2013).
FGD köpük alçı ses emme materyali ve mineral yünün, ses emme katsayısı ile malzeme
kalınlığı arasında benzer bir davranış gösterdiği, ancak bu malzemelerin farklı yapılara sahip
olduğu belirlenmiştir. 250 Hz'deki ses emme katsayısı, 100 mm kalınlığa sahip malzemeler için
daha iyidir. Ses frekansı arttırılarak daha az kalınlıktaki numuneler için maksimum ses emme
katsayısına ulaşılmıştır (Brencis, Skujans ve Iljins, 2014). Yoğunluğu 250 ila 300 kg/m3 olan
malzemelerin ısı iletkenlik katsayısı 0.07 ila 0.08 W/mK elde edilmiştir. Üretilen kenevir lifli
FGD köpük alçı kompozit dolgulu 10 cm alçı panelin ses yalıtımı indeksi 45 dB'den daha
büyüktür (Gross, Iljins, Skujans ve Gajevskis, 2014).
Isı iletkenliği, su/alçı oranı ve köpürme ajanı içeriği arasındaki bağlantı, gözeneklilik ve su/alçı
oranı arasındaki bağlantı ile aynıdır. Havanın ısıl iletkenliği, FGD köpük alçının ısıl iletkenlik
katsayısının çok altında olduğundan, gözenek sayısı fazla olan köpük alçının ısıl iletkenliği
daha düşük olmuştur (Huang, Zhang ve Li, 2013).
FGD köpük alçının diğer bir avantajı mükemmel yangın koruma özellikleri, iyi işlenebilirlik ve
estetiktir. Bu nedenle, FGD alçı esaslı malzemelerin geliştirilmesi, bu işlevsel malzemenin daha
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geniş kullanımına iyi bir katkı olarak düşünülebilir (Kirk ve Tong 1996). Hafif malzemeler,
daha iyi ısı yalıtımı özelliklerine, uygun akustik özelliklere ve düşük nakliye maliyeti sayesinde
günümüzde sıklıkla tercih edilmektedir (Dolezelova, Krejsova ve Vimmrova, 2017).
FGD ALÇI KULLANIM ALANLARI
Köpük alçı, gözenekli seramikler gibi teknolojik işlemlerin birçok alanında uygulanabilir.
Bunlar arasında filtreler, membranlar, hafif yapı malzemeleri, ısı ve ses yalıtımı, kataliz
işlemleri içerir. Bu uygulamalarda, yüksek gözeneklilik, yüksek yüzey alanı, düşük yoğunluklu,
düşük ısı iletkenliği, yüksek geçirgenlik gibi özellikleri nedeniyle köpük alçı kullanılabilir
(Bazelova, Pach ve Lokaj, 2010). Aynı zamanda, hafif alçı levhalar, bölme blokları, ateşe
dayanıklı sıvalar veya ısı yalıtıcı sıvalar gibi ısı yalıtım blokları olarak kullanılabilir
(Dolezelova, Krejsova ve Vimmrova, 2017).
Bina veya yüksek dayanımlı alçı, su ve köpük ajanlarından oluşan köpük alçı, yapı duvarlarında
veya alçak binalarda yük taşımayacak duvarlar için bloklar ve alçı paneller üretilebilir ve iç
duvarların yalıtımı için kullanılabilir (Lushnikova ve Dvorkin 2016). Alçı paneller, kağıt
kaplaması ile kaplanmış hafif alçı çekirdeğinden oluşan düşük yoğunluklu bir malzemedir
(Gross, Iljins, Skujans ve Gajevskis, 2014).
Köpük alçı, çevre koruma sorunlarının gelişimi için gerekli olan iyi ısı yalıtım özelliklerine de
sahiptir. Köpük alçı duvarlarda ses ve ısı yalıtım malzemesi olarak ve binaların iç
dekorasyonunda kullanılabilir (Skujans, Iljins, Ziemelis, Gross, Ositis, Brencis, Veinbergs ve
Kukuts, 2010). Köpük alçı, üretimdeki enerji tüketimi birkaç kat daha fazla olan,
havalandırmalı otoklavlanmış gazbetona benzer şekilde kullanılabilir (Dolezelova, Krejsova ve
Vimmrova, 2017).
SONUÇLAR
Bu çalışmada büyük bir çevre kirliliğine yol açan FGD alçının, çeşitli yöntemlerle köpürtülerek
üretilen FGD köpük alçı özellikleri araştırılmıştır. FGD köpük alçı yüksek akış kabiliyeti, düşük
birim ağırlık, kontrollü düşük mukavemet değeri ve üstün ısı yalıtım özelliklerine sahiptir ve
inşaat sektöründe geniş bir kullanım alanına sahiptir.
FGD köpük alçı hücresel mikro yapısı sayesinde mükemmel ısı yalıtım özelliğine sahiptir ve
duvar yalıtım ürünleri olarak kullanımı oldukça avantajlıdır. FGD köpük alçı kullanılan yalıtım
ürünleriyle binanın enerji tasarrufu artırılarak binanın düşük enerji tüketimi sağlandığı elde
edilmiştir.
Termik santrallerde ortaya çıkan atık malzemelerin inşaat sektöründe kullanılması, doğal
hammaddelere olan talebi azaltır ve ayrıca nakliye maliyetlerini ve CO2 emisyonlarının etkisini
azaltabilir.
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ÖZET
Elyaf takviyeli çimento levhalar (ETÇL) yapılarda iç ve dış cephe kaplamalarında kullanılan,
otoklavda sertleştirilmiş, lifli çimento esaslı levhalardır. ETÇL lif takviyesi sayesinde, sağladığı
çatlak direnci, süneklik ve enerji emilimi gibi özellikleri ile yapılarda, uzun ve sorunsuz hizmet
ömrü sağlar. İlk olarak Çek mühendis Ludwik Hatschek, 1901 yılında, hafif, sert, dayanıklı ve
yanmaz bir malzeme olan asbest takviyeli çimento levhaların üretimi için bir teknoloji
geliştirdi. Zararlı olduğu anlaşılmasından sonra asbestin yasaklanmasıyla, ikame olarak çeşitli
bitkilerden elde edilen doğal, sağlığa zararsız, yenilenebilir ürünler olan doğal liflerin
kullanılması önerildi. 1950’li yıllarda, birçok ticari ve teknik ürünün üretimi için kullanılan
neredeyse tüm kaynaklar, doğal liflerden türetilmiş malzemelerdi. Üstün fiziksel ve mekanik
özellikleri nedeniyle ETÇL üretiminde en çok selülozik lifler tercih edilmektedir. ETÇL
dayanıklı olmasının yanı sıra, yüksek eğilme mukavemeti, nem direnci ve biyolojik korozyon
direnci özelliklerine sahiptir. Bu özellikleri sayesinde, başta cephe kaplaması olmak üzere, iç
duvar kaplaması, balkon korkuluk dolgusu, taban döşemesi, baca kaplaması, vb. uygulamalarda
kullanılmaktadır. Bu çalışmada yapılarda kullanımı giderek artan ETÇL’nin üretimi ile fiziksel
ve mekanik özellikleri araştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Elyaf takviyeli çimento levhalar (ETÇL), Hatschek Tekniği, doğal ve yapay
lifler, fiziksel ve mekanik özellikler.
ABSTRACT
Fiber reinforced cement boards (FCB) are fiber cement based boards used in interior and
exterior cladding in buildings, hardened in autoclave. FCB provide long and trouble-free
service life in the buildings with their fiber reinforcement features such as crack resistance,
ductility and energy absorption. First, Czech engineer Ludwig Hatschek developed a
technology it in 1901 that light, hard, durable and fireproof material asbestos-reinforced cement
boards. after being prohibited for being harmful asbest has been proposed to use natural fibers,
which are natural, harmless, renewable products from various plants, as substitutes. In the
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1950s, almost all sources used for the production of many commercial and technical products
were materials derived from natural fibers. Due to its superior physical and mechanical
properties cellulosic fibers are the most preferred fiber in FCB production. FCB is used, for
facade cladding, interior cladding, balcony railing filling, floor covering, chimney cladding,
etc. in applications. In this study, the production, physical and mechanical properties of FCB,
which is increasingly used in buildings, were investigated.
Keywords: Fiber cement boards (FCB), Hatschek Technique, natural and artificial fibers,
physical and mechanical properties.
GİRİŞ
Çimentolu malzemelerin elyaf takviyesi, sağladığı çatlak direnci, süneklik ve enerji emilimi
gibi temel mühendislik özellikleri, uzun ve sorunsuz hizmet ömrü sağlayan özellikleri ile yaşam
kalitesini artıran birçok yapı için heyecan verici ve yenilikçi bir teknoloji olmaya devam
etmektedir (Swamy, 2000). Uzun yıllardır yapı malzemesi olarak kullanılan elyaf takviyeli
çimento levhalar (ETÇL), çimentoyu çeşitli oranlarda organik veya mineral liflerle karıştırmak
suretiyle düz veya oluklu şekillerde üretilmektedir (Khorami ve Ganjian, 2007). İlk olarak Çek
mühendis Ludwik Hatschek tarafından, 1901 yılında, “ebedi” manasına gelen “eternit” adını
verdiği, hafif, sert, dayanıklı ve yanmaz bir malzeme olan asbest takviyeli çimento levhaların
üretimi için bir teknoloji geliştirdi ve patentini aldı (Euronit, 2018; Cembrit, 2018). Eternitin
hafif oluşu, kiremit çatı kaplamasının mümkün olmadığı sert iklimlerde bile kullanılabilirliği
ve su geçişine karşı direncinin yüksek olmasından dolayı 1990 yılına kadar oldukça popüler bir
çatı kaplama malzemesi olarak kullanıldı (Cembrit, 2018). Ancak dünyadaki birçok uluslararası
ve ulusal tıbbi dernek ile idari kurumlar asbestin sağlığa zararlı olduğu için kullanılmasının
yasaklanması için yaptığı çalışmalar sonucunda asbest kullanımı yasaklandı. Asbestin
yasaklanmasıyla eternit üretimi durduruldu, kullanımı yasaklandı (Gorzelańczyk ve
Schabowicz, 2014). Asbeste ikame olarak çeşitli bitkilerden elde edilen doğal, sağlığa zararsız,
yenilenebilir ürünler olan selülozik liflerin kullanılması önerildi (Simatupang ve Lange, 1987).
Bu amaçla son zamanlarda jüt, keten, sisal, kenaf, pamuk ve kenevir gibi çevre dostu ve yaygın
olarak bulunan malzemeler dikkat çekmektedir.
Doğal, sağlığa zararsız, yenilenebilir olması gibi ayrıcalıkların yanı sıra düşük maliyetle
bitki yapraklarından elde edilebilmesi büyük avantajdır (Silva ve diğ., 2008). Bu avantajlar
üretilen lifli çimentoların, düşük yatırım maliyetleri ile ticari olarak elde edilebilmesi olanağı
sağlamıştır (Pizzol ve diğ., 2014; Wei ve Meyer, 2015; Ardanuy ve diğ., 2015; Coutts, 2015;
Santos ve diğ., 2015; Mármol ve Savastano, 2017; Fonseca ve diğ., 2019). 1996 yılından bu
yana asbestli çimento teknolojisinin yerini, asbestsiz, temiz ve sağlık hammaddelerden üretilen
lifli çimento teknolojisi almıştır (Cembrit, 2018). Bu çalışmada ETÇL üretiminde kullanılan
malzemeler ve özellikleri, ETÇL’nin üretim yöntemi, fiziksel ve mekanik özellikleri ile
kullanım alanları incelenmiştir.
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MATERYAL VE YÖNTEM
SELÜLÖZ ELYAF MATERYALİ
1950’li yıllarda, birçok ticari ve teknik ürünün üretimi için kullanılan neredeyse tüm kaynaklar,
doğal liflerden türetilmiş malzemelerdi. Kumaş, halat, kanvas ve kâğıt, keten ve kenevir gibi
yerel doğal liflerden yapılırdı. Bunlardan bazıları bugün bile hala kullanılmaktadır. 1908 gibi
erken bir tarihte, ilk kompozit materyaller, elektronik amaçlı büyük miktarlarda levha, tüp ve
boru imalatı için kullanıldı. Örneğin, 1986 yılında uçak koltukları ve yakıt tankları, az miktarda
polimerik bağlayıcı içeren doğal liflerden yapılmıştır (Bledzki ve diğ., 1995). Düşük fiyatlar ve
teknik özellikleri sayesinde plastiklerin istikrarlı bir şekilde yükselen performansı, doğal liflerin
kullanımını neredeyse durdurdu. Ancak son yıllarda artan çevresel sorunlar ile ilgili eleştirel
tartışma, yenilenebilir hammaddelere odaklanarak doğal malzemelere olan ilgiyi artırmıştır
(Wittig, 1994). Asbest içermeyen elyaf takviyeli çimento levhaların gelişiminde, lignoselülozik
elyaflar son yıllarda kayda değer bir ilgi görmektedir (Coutts ve Campbell, 1979; Soroushian
ve Marikunte, 1990; Soroushian ve Marikunte, 1992; Soroushian ve diğ., 1995; Vicar ve diğ.,
1999; Soydan ve diğ., 2018). Lignoselülozik liflerinin, doğa ve insan için tehlikesizlik,
biyolojik bozunabilirlik, yenilenebilirlik, geri dönüştürülebilirlik ve düşük maliyet ile asbestli
life kıyasla basit üretim süreçleri gibi avantajları vardır (Coutts ve Campbell, 1979; Coutts,
1983; Coutts, 1986; Soroushian ve diğ., 1994; Soydan ve diğ., 2018).
Selülozik lifler, bünyesinde hem hidroksil grupları hem de karboksil grupları içerdiğinden
verimli kovalent bağ oluştururlar. Bu sayede yüksek teknik sonuçlar elde edilmesini sağlar ve
teknik sonuçlarının sağladığı avantajlardan dolayı en çok tercih edilen doğal lif türüdür
(Ardanuy ve diğ., 2015). Kimyasal hamurlaştırma işlemi ile odundan ayrılabilen selüloz lifi,
elastise modülü 40 GPa'ya kadar olabilir. Hidroliz yöntemi ile mikroliflere mekanik olarak
parçalanabilir ve bu işlem ile 70 GPa'lık bir elastise modülü elde edilebilir. Selüloz liflerin,
elastik modüllerinin teorik olarak hesaplamalar ile 250 GPa'ya kadar değerler vermiştir, ancak
bunları mikro liflerden ayıracak bir teknoloji şimdilik yoktur (Michell, 1989; Fink ve diğ.,
1994). Ayrıca, selülozik liflerin kopma uzaması %0,5-4, çekme mukavemeti 300-500 MPa,
ortalama lif çapı 10-35 mikron, uzunluk 200-1000 mikron özelliklerine sahip olması, kompozit
malzemenin yüksek darbe mukavemeti ve eğilme mukavemeti göstermesini sağlar. Yüksek
adsorpsiyon kapasitesi, çimento tanelerini yüzeyine çökelmesini ve sıkıca tutunmasını sağlar.
Selülozik lifler, bükülme mukavemetleri, tokluk ve darbe dirençlerinin önemli ölçüde
arttırılması için çimento esaslı matrislere yeterli sertlik, mukavemet ve yapışma kapasitesi
sağlar (Tolêdo ve diğ., 1989; Savastano ve diğ., 2003). Ayrıca, bu lifler serbest plastik
büzülmeyi (Tolêdo ve diğ., 2005), ısıl iletkenliği (0.217-0.430 W/mK) azaltır (Bentchikou ve
diğ., 2012) ve ses emilimini ve kompozitin özgül sönümünü ve yoğunluğunu artırarak akustik
performansı iyileştirir (Neithalath ve diğ., 2004). Kökenlerine ve bileşimlerine göre, selülozik
lifler odun ve odun olmayan lifler olarak sınıflandırılır. Odun lifleri, odun olmayan liflere göre
daha yüksek lignin içeriğine sahip oldukları için lignoselülozik lifler olarak da bilinirler. Odun
olmayan lifler, lifleri çıkarmak için bitkinin kullanılan kısmına bağlı olarak dört ana gruba
ayrılabilir: hasır lifleri (kenevir, jüt, kenaf, keten vb.), yaprak lifleri (sisal, ananas, palmiye, muz
vb), sap lifleri (kamış, pirinç, buğday, arpa, çim vb.) ve tohum lifleri (pamuk, hindistan cevizi
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vb) olarak sayılabilir (Biagiotti ve diğ., 2004; Jawaid ve Abdulkhalil, 2011). Odun lifleri ise,
kökenlerine bağlı olarak, yumuşak odun lifleri (çam, köknar, vb.) ve sert odun lifleri (huş ağacı,
okaliptüs, kayın vb.) şeklinde gruplandırılmıştır (Hortal, 2007). Lignoselülozik malzemeler
olarak bilinen (Kochova ve diğ., 2020) bitki liflerinin ana bileşenleri (Tablo 1) lignin, selüloz
ve yarı selülozdur (Mwaikambo ve Ansell, 2002).
Tablo 1. Bazı selüloz kaynağı olarak kullanılan bitkilere ait özellikler (Gassan ve Bledzki,
1996)
Ürün
Pamuk Jüt
Keten
Rami
Sisal
Selülöz
82.7
64.4
64.1
68.6
65.8
Yarı-selülöz
5.7
12.0
16.7
13.1
12.0
Pektin
5.7
0.2
1.8
1.9
0.8
Lignin
11.8
2.0
0.6
9.9
Suda Çözünme
1.0
1.1
3.9
5.5
1.2
Balmumu
0.6
0.5
1.5
0.3
0.3
Çekme Day. (MPa) 287-597 393-773 345-1035 400-938 511-635
Selüloz, tüm bitki liflerinin temel bileşenidir. 1838'de Anselme Payen, çok sayıda bitkinin hücre
duvarlarının, selüloz adını verdiği aynı maddeden oluştuğunu ileri sürmüştür. Genel olarak
selülozun, 1,4-glukozidik bağlarla bağlanmış doğrusal bir yoğunlaşma polimeri olduğu kabul
edilir. Lignin karbonhidrat olmayan karmaşık yapıda bileşiktir ve yapı taşı fenil propan
ünitesidir. Hidrofobik (Suyu iten) bir madde olan lignin, selülozu yarı selülozlara bağlayarak
ağaçsı yapıyı meydana getirir. Yarı selüloz ise hiçbir şekilde bir selüloz formu değildir. Yarı
selüloz üç önemli açıdan selülozdan farklıdır. Birincisi, yarı selüloz birkaç farklı şeker birimi
içerirken selüloz sadece 1,4-b-d-glukopiranoz birimini içerir. İkincisi, yarı selüloz önemli
ölçüde zincir dallanması sergilerken, selüloz kesinlikle doğrusal bir polimerdir. Üçüncü olarak,
doğal selülozun polimerizasyon derecesi, yarı selülozunkinden on ila yüz kat daha yüksektir
(Bledzki ve Gassan, 1999). Çalışmalarda, elyaf çimento levhalarda doğal liflerin kullanımının
çeşitli avantajlara sahip olduğunu işaret etmektedir (Castro ve Naaman, 1981; Pakatiprapha ve
diğ., 1983; Morrissey ve Coutts, 1985; Swamy, 1988; Sera ve diğ. 1990, Balaguru ve Shah,
1992; Aggarwal, 1995; Do ve Lien, 1995; Toledo Filho ve diğ. 2003; Bilba ve diğ. 2003).
Bunlar arasında; artan eğilme mukavemeti, çatlak sonrası yük taşıma kapasitesi, artan darbe
tokluğu ve gelişmiş eğilme mukavemeti vardır (Brandt, 1995; Semple ve Evans, 1999). Doğal
elyaf kullanmanın en büyük avantajı, işleme kolaylığı sayesinde düşük maliyet sahip olmasıdır
(Swift, 1979; Aziz, 1987).
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POLİVİNİL ALKOL ELYAF (PVA) MATERYALİ
Polivinil alkol lifleri (PVA), ETÇL için takviye lifleri olarak kullanılır. PVA lifleri yüksek
gerilme mukavemetine, nispeten yüksek elastisite modülüne, Portland çimentosu ile iyi
kimyasal uyumluluğa, su ile arasında iyi bir ilişkiye (hidrofilik) sahiptir (Noushini ve diğ.,
2013). Çapı 0.014 mm, çekme gerilmesi 1600 MPa, elastisite modülü 37 GPa ve %7'lik olası
uzama ile PVA, doğal olgunlaşan çimento lif levhalarının imalatında önemli bir bileşendir
(Horikoshi ve diğ., 2006). Kuralon lifleri olarak da bilinen PVA, toksik olmayan karakteri,
piyasada kolay bulunabilmesi, yerleşik üretim süreci, yüksek kalite gibi avantajlara sahiptir.
PVA lifler, lif-çimento levhaların kalıcılığını, mukavemetini ve dayanımını arttırmak için,
özellikle dış cephe uygulamalarında kullanılan ETÇL’lerin üretiminde tercih edilmektedir
(Drelich ve diğ., 2015).
ETÇL’LERİN ÜRETİM YÖNTEMİ
ETÇL üretimi için 2 tip selülozik lif kullanılır: Çam lifleri (ağartılmış veya ağartılmamış) ve
yüksek performanslı sülfat lifleri. ETÇL üretildiğinde, selüloz liflerinin levha matrisinde
homojen dağılımı önemlidir. Selüloz lifli çimento kompozitlerinin nihai özellikleri, lif ve matris
bileşenlerinin yanı sıra imalat işlemine de bağlıdır. ETÇL üretimi için kullanılan yöntemlerinin
çoğu, 1900 yılında L. Hatschek tarafından patentlendirilen Hatschek işlemine (Şekil 1)
dayanmaktadır. Bu işlem üç aşamadan (levha oluşumu, levha şekillendirme, sertleştirme)
oluşan yarı sürekli bir işlemdir (Ardanuy ve diğ., 2015). Selüloz elyaf takviyeli çimento
levhaların üretimi, bireysel hammaddelerin birlikte karıştırıldığı bir hazırlık bölgesinde başlar
ve lifler, yaklaşık 15 saat homojen bir şekilde dağılana kadar, geri dönüşüm suyu (Ph:13) ile
karıştırılır. Bu esnada, selüloz liflerinin su içindeki homojen dağılımı çok önemlidir (Bodnarova
ve diğ., 2014; Cembrit, 2018). Daha sonra katı bileşenler (çimento, dolgu malzemeleri),
harmanlanmış suya belirli oranlarda katılır (Çizelge 2) ve homojen plastik hamur elde edilene
kadar karıştırılır. Hamur, %50-70 çimentodan, farklı türde mineral lifler (genellikle selüloz) ve
filler (Kireçtaşı tozu, kaolin, perlit, kuvars kumu) malzemelerden oluşur (EN 12467, 2013;
Euronit, 2018; Schabowicz ve diğ., 2018).

Tablo 2. ETÇL üretiminde malzeme karışım oranları (Ranachowski ve Schabowicz, 2018)
Hammadde Türü Karışım Oranı (%)
Çimento
~ 60
Selüloz lif
~8
Pva lif
~2
Filler
~ 30
Su/Bağlayıcı
0.30
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ETÇL üretiminde en yaygın olarak kullanılan filler malzemeler, mikro silika, öğütülmüş
kireçtaşı ve silis kumudur (Cembrit, 2018). Topaklaşmayı önlemek için ekleme işlemi yavaş
olmalıdır ve hamurdaki çimento tanelerinin yapışmasını sağlamak için karışıma az miktarda
flokülant eklenebilir (Soydan ve diğ., 2018). Silindirik elek boyunca seyreltilmiş süspansiyonun
drenajına dayanan filtreleme işlemi ile lif, çimento, katkı maddeleri ve dolgu maddelerinden
oluşan birincil katman elek üzerinde ayrılır ve bu katman sürekli devam eden filtre halısına
aktarılır (Cooke, 2002). Elek üzerindeki deliklerin boyutu 400 mikron civarındandır. Lifsiz
malzemeler, elek deliğinden çok daha küçüktür ve bu onların elekten geçişine neden olabilir.
Lifsiz malzemenin yakalanması, elek yüzeyinde, liflerin filtrasyon tabakasının oluşumuna
bağlıdır. Elek yüzeyi üzerinde, elek daldırma işlemiyle süspansiyonun içine daldırılarak
filtrasyon tabakası oluşturulur (Bodnarova ve diğ., 2018). Daha sonra selüloz-çimento karışımı
levha şekillendirme makinesine gider. Hatschek makinesi, burada 4-14 mm'lik kalınlığa sahip
levhalar oluşturmak için kullanılır. Bu aşamada levha nem içeriği yaklaşık %35-50'dir. Bir
sonraki üretim aşaması yığılmış presleme esnasında, levha tipine ve istenen şekle göre (dış
kaplama, iç panel, çatı) bağlı olarak, uygun bir basınç uygulanır. Bu anda levha nem içeriği
yaklaşık %25-35'tir. Preslemeden sonra, selüloz elyaf çimento levhalar, sertleşme için yaklaşık
14 saat kaldıkları bir olgunlaşma tüneline taşınır. Bu aşamadan sonra levhalar kalıplardan
çıkarılabilir ve paletler üzerine serilebilir. Ancak, levhaların hala oldukça sıcak ve nemli olması
ve sıcaklık ve nem içeriğinde çok keskin bir düşüşün önlenmesi gerektiğinden, bunun mümkün
olduğunca çabuk yapılmasına dikkat edilmelidir. Bu aşamada levha nem içeriği yaklaşık %2025 civarındadır. Paletler üzerine serildikten sonra, levhalar olgunlaşması için yaklaşık 14 gün
boyunca özel sıkı branda çadırlarında sabit termal nem koşullarında kürlenir. Bu süre zarfında
levhalar gerekli bükülme mukavemetini elde eder ve doğal olarak nemin bir kısmından kurtulur
ve nem içeriği %12-16 civarına düşer. Olgunlaştıktan sonra levhalar, üç aşamalı kurumaya
maruz bırakıldıkları son kurutma fırınına gider. İlk aşamada yaklaşık 180°C'de, ikinci aşamada
160°C ve üçüncü aşamada 120°C fırınlanır. Levha kalınlığına bağlı olarak, tüm işlem 20-30
dakika sürer. Daha sonra levhalar doğal olarak soğutulur. İşlem sonucunda levha nem içeriği
yaklaşık %3–7,5'tir. Son üretim aşamasında levhalar kesilir ve gerekirse kenarlarına yakın
yüzeyler taşlanır. Fark edileceği üzere son üretim aşamasında önemli ölçüde değişen levha nem
içeriği, levhanın kullanım alanları ve durabilitesi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir (Drelich
ve diğ., 2015). Blankenhorn ve diğ. (1999) yaptıkları çalışmada, nem ve sıcaklık döngüsünün
ETÇL’nin bozulma üzerindeki etkilerini çimento ürünleriyle karşılaştırmıştır. Çalışma
sonuçları, nem döngüsüne karşı ETÇL’nin bozulmaya daha dirençli olduğunu gösterirken,
sıcaklık döngüsüne karşı ETÇL bozulmaya diğer ürünlerle benzer sonuçlar vermiştir.
Soroushian ve Marikunte (1992) yaptıkları çalışmada nem içeriğinin ETÇL’nin eğilme
üzerindeki etkilerini göstermiştir. Yüksek nem içeriğinin elyaf ile matris arasındaki bağ
mukavemetini düşürme eğiliminde olduğu ve bunun da eğilme performansı üzerinde ciddi
düşüşlere neden olduğu belirlenmiştir.
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Şekil 1. Hatschek işlemi (Ranachowski ve Schabowicz, 2018)
ETÇL’LERİN KULLANIM ALANLARI
ETÇL, inşaatçıya daha hızlı montaj süreleri, sahada daha az tesis ihtiyacı, şantiyelerin daha
kolay yönetilmesi, inşaat süreçlerinin verimliliği, iyileştirilmiş kalite, daha iyi bütçe kontrolü,
daha az malzeme tüketimi ve sahada daha az atık gibi çeşitli avantajlar sunar (EN 12467, 2013;
Ardanuy ve diğ., 2015; Schabowicz ve diğ., 2018). Günümüzde ETÇL’ler 30-40 yıl önce
üretilmiş olanlarla kıyaslanamaz. Günümüzde, lifli çimento levhalardan çatı malzemeleri
üretmek için çimento, su, toprak kireçtaşı, mikrosilika, selüloz ve sentetik lifler gibi çevresel
olarak nötr hammaddeler kullanılmaktadır. Bu malzemelerin birleştirilmesi ile her türlü bina
için uygun olan yanmaz bir yapı malzemesi oluşturulur. ETÇL, mukavemet, dayanıklılık ve
hava koşullarına dayanıklılık, kolay işlenebilirlik, verimlilik ve çevre güvenliği gibi teknik
özellikleri bir araya getirir. Suya, dona, çürümeye, korozyona karşı dayanıklıdır (Cembrit,
2018). ETÇL’ler, dayanıklı olmasının yanı sıra, yüksek eğilme mukavemeti, nem direnci ve
biyolojik korozyon direnci özelliklerine sahiptir. Bu özellikleri sayesinde, hem yeni inşa
edilmiş hem de yenilenmiş binalarda, iç duvar kaplaması, balkon korkuluk dolgusu, taban
döşemesi, baca kaplaması, havalandırmalı cephe kaplaması (Şekil 2) olarak kullanılabilir.
ETÇL’ler, bitmemiş, boyalı veya emprenye yüzeylere de uygulanabilir (EN 12467, 2013;
Euronit, 2018).

Şekil 2. Dış Cephe olarak kullanılan ETÇL örnekleri (Latonit, 2020)
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ETÇL’ler, borular, çatı oluklu levhalar ve duvarlar için düz plakalar gibi büyük ölçekli
endüstriyel yapı elemanlarının imalatında yaygın olarak kullanılmaktadır (Ardanuy ve diğ.,
2015; Xie ve diğ., 2015). Selüloz ETÇL’ler özel lif takviyeli çimento esaslı kompozit sınıfına
aittir. Kaplama, tavanlar, zeminler, çatılar ve fayans destek tahtaları olarak bina yapımında
yaygın olarak kullanılırlar. Selüloz lif çimento kaplama, daha ucuz ve dayanıklı olduğundan ve
daha düşük bakım maliyetlerine sahip olduğundan, ahşap kaplama yerine tercih edilir (Akhavan
ve diğ., 2017). İnşaat piyasasındaki yüksek yoğunluklu lifli çimento kompozit düzlem
levhaların kullanımı istikrarlı bir şekilde büyümektedir. Sadece dış cephe ve çatı kaplaması
olarak değil, iç ve dış karmaşık desenli duvar kaplamaları (Şekil 3) olarak da uygulanır
(Molnára ve diğ., 2019). Günümüzde inşa edilen yüksek katlı binalarda ETÇL’lerin kullanımı
giderek arttığından, malzemelere standart testler uygulanmalı, güvenilir ve dayanıklı olmalı ve
güvenli kullanım sağlamak için çevresel faktörlerin fiber levhalar üzerindeki etkisi
tanımlanmalıdır (Mnahoncakova ve diğ., 2006; Sun ve diğ., 2016; Scheinherrová ve diğ.,
2018).

Şekil 3. Farklı desenli ETÇL örnekleri (Yuvamprefabrik, 2020)
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ETÇL’LERİN FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİ
ETÇL, diğer beton bileşenlerine kıyasla daha fazla tokluk, süneklik, eğilme kapasitesi ve
çatlama direnci gösterir. Lif takviyesinin en büyük avantajı, lifler, matris çatlağını (liflerin
dağıldığı matris-yığın malzeme) köprülediğinden, çatlama başladıktan sonra kompozitin
gösterdiği davranıştır. Bu sayede stres, yüke dayanabilen yüksek dirençli lif sistemine aktarılır.
Çatlama sonrası tokluk, ETÇL’lerin inşaatta kullanılmasına izin verir. Ayrıca, lifler yapı içinde
istenmeyen serbest plastik büzülmeyi ve ısı iletkenliğini azaltabilir, ses yalıtımı ve yangın
direncini artırabilir. Ancak lifler, ETÇL bileşenlerine sadece belirli bir miktarda (ağırlıkça
yaklaşık %10) ilave edildiğinde mekanik özelliklerini güçlendirir. Liflerin çimentolu matris
boyunca homojen olarak dağılması çok önemlidir. Etkili endüstriyel koşullar altında bu
homojenliğe ulaşmak ancak oldukça karmaşık prosedür ile sağlanabilir (Coutts, 2002).
Su/bağlayıcı oranı, kompozitin gözenekliliği, lif morfolojisi ve presleme uygulaması ETÇL’de
elde edilen lif matrisi ara yüzeyinde önemli rol oynadığı belirlenmiştir (Coutts, 1987).
ETÇL’lerin diğer bileşenleri ve dolgu maddeleri kireçtaşı tozu (kalsit), mika, perlit, kaolin ve
geri dönüştürülmüş diğer mineral malzemelerdir (Savastano ve diğ., 2005; Bentchikou ve diğ.,
2012). Bu nedenle ETÇL’ler sürdürülebilir kalkınma ilkeleriyle uyumlu yenilikçi ve çevreci
ürünlerdir (Coutts, 2005). Sürdürülebilir üretim gerekleri ve yenilikçi ürün arayışı içinde bazı
çalışmalarda ETÇL üretimi için geri dönüştürülmüş atık kağıt ve diğer atık malzemeler selüloz
katkısı olarak kullanılmıştır (Savastano ve diğ., 2005; Ardanuy ve diğ., 2015; Gorzelanczyk ve
Schabowicz, 2015). ETÇL, zararlı maddelere uzun süreli direnci üzerinde önemli etken olan
dayanıklılık, çimento esaslı malzemelerin tasarımında çok önemli bir husustur. Çalışmalar,
bitki bazlı lif takviyeli ETÇL, su emme ve liflerin alkalin gözenek çözeltisinin zayıflaması
nedeniyle çimento matrislerindeki bozulmaya karşı hassas olduğunu göstermiştir. Bitki bazlı
doğal liflerin bozulmasının başlıca nedenlerinden biri, lignin ve hemiselülozun tek tek lif
hücrelerini alkalin gözenek çözeltisiyle birbirine bağlamasıdır (Tolédo ve diğ., 2000). Ayrıca
bozulma liflerin, alkali hidrolizine bağlı olarak daha da şiddetlenir, bağlı glikoz molekülleri de
bozulur ve moleküler zincir uzunluğu kısalır (Tolédo ve diğ., 2000; Mármol ve diğ., 2013).
Bozulma hızı, liflerde bulunan selülozun kristalliğine ve lif morfolojisine bağlıdır (Knill ve
Kennedy, 2003). Bina cephe kaplama malzemesi olarak sıklıkla uygulanan ETÇL, kullanım
ömrü boyunca farklı mekanik tehlikelere, nem, sıcaklıktaki büyük değişiklikler gibi çevresel
faktörlere, ultraviyole ışınlarına, asit yağmurlarına ve fiziksel etkilere maruz kalır (Mohr ve
diğ., 2005; EN 12467, 2013). Montaj sırasında cephe panelleri genellikle kenarlarından duvar
konstrüksiyonuna sabitlenir ve bu da onları bükülme gerilimlerine maruz bırakır. Halen
kullanılan ETÇL’ler, selüloz lif takviyesi ile mekanik yükü taşıyacak şekilde tasarlanmıştır
(Cembrit, 2018). Ancak çimento matrislerindeki selülozik lifler, olumsuz hava koşullarına
maruz kaldıklarında bozulma sürecine geçtiklerinden, mekanik performanslarını kısmen veya
tamamen kaybedebilir (Mármol ve Savastano, 2017). Bazen ETÇL üretimi sırasında, tabakalar
arası ayrışma, yüzey çatlakları (Şekil 4), malzemede homojenliğin bozulması ve aşırı nem
içeriği gibi malzeme kusurları ortaya çıkabilmektedir (Kim ve diğ., 1999; Smith ve Nelson,
2009). Levhanın çatlaması sonucunda mukavemetinde ve tokluğunda önemli bir azalma olur
(Ardanuy ve diğ., 2015). Üretim kusurları ETÇL ürünlerin dayanıklılığı, güvenliği ve servis
ömrü üzerinde önemli azaltıcı etkiye sahiptir. Bu nedenlerle levhaların kalitesinin sürekli
kontrol edilmesi gerekmektedir (EN 12467, 2013; Euronit, 2018). Yapılan titiz çalışmalarda
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levhalar, 10 yıllık yaşam döngüsü testinden geçmiş, mukavemet ve estetik özellikleri
bozulmamıştır (Xie ve diğ., 2015). Yüksek sıcaklık, yangın ve donma/çözülme döngüsünün,
ETÇL’nin bozulma derecesi üzerindeki etkileri çalışmalarda (Gorzelanczyk ve diğ., 2016;
Schabowicz ve diğ., 2019; Schabowicz ve diğ., 2019; Gorzelanczyk ve Schabowicz, 2019)
detaylı olarak sunulmuştur.

Şekil 4. ETÇL üretim kusurları (Drelich ve diğ., 2015)
SONUÇ
Asbestin yasaklanmasıyla popülerliğini kaybeden ETÇL, günümüzde asbest yerine doğal
liflerin kullanılmasıyla yeniden önem kazanmıştır. Doğal liflerin sağladığı üstün teknik
özellikler sayesinde yapının her bölgesinde (çatı, cephe kaplama, fayans, yer kaplama)
kullanılabilmektedir. Ayrıca bol çeşitli desen ve renk seçenekleri tercih edilme nedenini
artırmaktadır. ETÇL üretiminde kullanılan selüloz liflerin elde edilmesinde düşük maliyetli
yöntemler ve yenilenebilir kaynaklar tercih edilmelidir. ETÇL hizmet ömrü süresince
durabilitesini koruyabilir özelliğe sahip olmalıdır. Üretimde yoğun olarak kullanılan selüloz
lifleri yerine daha bol ve ekonomik diğer doğal liflerin (kenevir lifleri vb.) kullanılması gelecek
araştırmalar için önem taşımaktadır.
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ABSTRACT
Background: Corporate crimes and fraudulent activities have been one of the major challenges
faced by financial institutions in Nigeria. Deposit money banks (DMBs) as part of the
institutions carries out various financial activities which make them very prone, deliberately or
otherwise, to corporate frauds. This possibility necessitated the need for regular forensic
investigation on procedures, findings, observations and recommendations of the annual/financial
statement of the DMBs.
Objectives: Sequel to the above, this study therefore sets to determine the effect of forensic
investigations on corporate frauds deterrence in the DMB. Specifically, the study seeks to
determine the effect of both income statement analysis and statement of cash flow analysis on
both financial reporting and tax frauds by the DMBs.
Methodology: A total of 100 respondents from the internal audit department/unit of 10 DMBs
were purposively selected for the survey. Therefore, 100 copies of questionnaire were distributed
with due consideration for the validity and reliability of the instrument. The data were subjected
to correlation analyses and the hypotheses were tested using multiple regression and these
analyses were carried out with the aid of statistical package for social scientist (SPSS v. 22).
Findings/Conclusion: The findings of this study reveal that forensic investigations have
significant positive effect on corporate frauds deterrence in the DMB. Furthermore, the study
indicates that eventhough financial statement frauds are reduced as a result of the forensic
investigation, the tax frauds are abound in the DMBs.
Recommendations: The government’s financial and crime regulatory agencies should secure the
services of government-owned or government supervised independent forensic entity to help
monitor the reports’ procedures, findings, observations and recommendations of the DMBs’
records with the view to eliminating both financial reporting and tax frauds.
Keywords: DMB, Fraud, Governme
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INTRODUCTION
Crimes, fraudulence and criminality are not limited to social environment but also to both
economic and financial spaces of the society (Akinbowale, 2018; Akani & Ogbeide 2017).
Financial fraudulent and crimes activities have become one of the most common challenges to
the financial development of economies across the world. Fraudulent practices especially
financial corruption seems to be a global menace that affects the economic growth of nations and
societies where they exist, this because of the mediation role the financial institutions such as
deposit money banks (DMBs) play in development (Adebisi, Matthew & Emmanuel, 2016).
Corporate fraud has been subject of concerns and continuous discussions in literature as the
cause of retrogression to developing economies like Africa, Asia and Latin America as seen
today (Oluyombo, 2016). Similarly, corporate financial frauds are believed in most intellectual
discourse to be the major fundamental problems bedeviling the Nigerian DMBs that has
negatively impacted its growth and development in the country despite several measures such as
financial and monetary policy instruments in the country (Amake & Ikathua 2016).
The introduction of analytical and investigative tools for the purpose of deterring corporate
financial frauds became a system favoured by regulation agencies charged with supervision and
coordination of the activities of DMBs in Nigeria. The use of forensic investigation has become a
common denominator in the financial space as DMBs are subjected to regular and thorough
forensic investigation such as income statement analysis, statement of cash flow analysis and
other forms of investigations (Oseni, 2017; Amake & Ikathua 2016; Ozumba, Ofor & Okoye
2016). The essence of this is to ensure that the corporate frauds such as financial statement
frauds, tax frauds among others are deterred in the system (DMBs) to give room for financial
development that will allow for the contribution of the banking system to the growth of the
nation. It is against this backdrop that this study considers the effect of the forensic investigation
on corporate fraud in some selected DMBs in Nigeria.
Statement of the Problem
Corporate frauds have become the systemic issues of serious concerns to the DMBs in Nigeria as
they are assuming a position of preeminence in the scale of relevant stakeholder’s preference for
urgent attention (Suleiman, Dalhat & Sule 2018). Jugurnath, Bissessur, Ramjattan, Soondrum
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and Seedoyal (2017) observe that three elements are required to establish that fraud has been
committed under common law, a material false statement made with intent to deceive, a victim’s
reliance on the statement and damages (Nwaiwu & Aaron 2018). There are several anti-fraud
instruments within the DMBs such as the audit committee, probe panels and other internal
regulatory mechanisms set up to reduce the growing rate of corporate frauds, but it appears they
do not have the wherewithal, skills and technical knowledge to carry out the necessary forensic
investigations that can lead to prevention or reduction in frauds (Ogutu & Ngahu 2016).
Kolawole, Salman, Durodola, Babatunde and Igbekoyi (2018) opine that forensic accounting
arises as result of causes and effects of fraud and technical errors made by human. According to
the Central Bank of Nigeria (2020), the DMBs should be involved in the forensic investigation
initiative in view of the fact that they are the major driver of financial inclusion and financial
development. DMBs are also victims of most of the corporate frauds and therefore need forensic
and investigative accounting support than other institutions. The core problem of this study is to
then consider whether the forensic investigation mechanisms adopt by DMBs in Nigeria have
deterred corporate frauds in the institutions.
Objectives of this Study
The core objective of this study is to evaluate the effect of forensic investigations on corporate
frauds deterrence in the DMBs in Nigeria. Specifically, this study has the following objectives:
i.

to determine the effect of income statement analysis on financial statement frauds in
the DMBs in Nigeria.

ii.

to find out the effect of statement of cash flow analysis on financial statement frauds
in the DMBs in Nigeria.

iii.

to evaluate the effect of income statement analysis on tax frauds in the DMBs in
Nigeria.

iv.

to analyse the effect of statement of cash flow analysis on tax frauds in the DMBs in
Nigeria.
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Hypotheses of this Study
The statements of hypotheses of this study are stated in null forms as below:
H01:

Income statement analysis has no significant positive effect on financial statement frauds
in the DMBs in Nigeria.

H02:

Statement of cash flow analysis has no significant positive effect on financial statement
frauds in the DMBs in Nigeria

H03:

Income statement analysis has no significant positive effect on tax frauds in the DMBs in
Nigeria.

H04:

Statement of cash flow analysis has no significant positive effect on tax frauds in the
DMBs in Nigeria.

CONCEPTUAL REVIEW
Forensic Investigation
Forensic investigation explains the application of analytical skills for the purpose of resolving
financial issues in a manner that meets standards required by regulatory agencies (Oluyombo &
Okunola 2018). Forensic investigation is also defined as the application of accounting concepts
and techniques to legal problems (Abdulrahman, 2019). This suggests that the term ‘forensic’
may cut across several areas of business firms for which evidences may be sought for litigation
(Anuolam, Onyema & Ekeke 2017). According to Oluyombo (2016), is the process of collecting,
analysing, recording, presenting and interpreting financial information for the specific users of
financial statements. This involves accurate book-keeping, records, measuring and interpreting
the financial results of the business by the preparation of accounting ratios and communicating
these results to management and other interested parties or users. Efosa and Kingsley (2016)
describe forensic accounting as a field of accounting that takes care of present, existing or
projected disputes hence it is therefore suitable for legal assessment and ensures a successful
reduction of financial malpractices.
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Corporate Fraud
Corporate fraud according to Economic and Financial Crimes Commission (2017) involves any
crime against asset or property of an organization by the instruments or resources of the
organization. It may be in respect of falsification of the ownership and/or benefits. Corporate
fraud may be carried out by individuals, group of individuals, corporations or by organized
crimes against individuals, corporate bodies and even governments (Federal Bureau of
Investigation 2018). Corporate fraud involves corruptions, bribery, political donation, nepotism,
kickbacks, artificial pricing and frauds of all kinds. The EFCC Act (2004) attempts to
conceptualize the varieties of corporate frauds found within or outside the organisation. The
underlining issues in that definition include criminal, violent and illicit activities committed with
the intention of securing wealth illegally in a manner that violates existing legislation and these
include any form of embezzlement, bribery, money laundering, narcotic drug, tax evasion,
financial statement fraud, theft of intellectual property and piracy, foreign exchange malpractice
including open market abuse, counterfeiting, looting and any form of corrupt malpractices.
Literature Review
Dada and Jimoh (2020) seek to find out the relationship therein between forensic accounting and
financial frauds in the public sector in Nigeria. In achieving this objective, the study specifically
evaluate the measures put in place to ensure a reversal in financial frauds in the public sector and
analysing the effect of litigation support services in curbing financial frauds in the sector. The
study utilized survey design and simple linear regression technique to analyze empirically data
collected through questionnaire. The hypothesis tested at 5% level of significance revealed that
litigation support service had significant but negative effect (reduction) on financial frauds in the
Nigerian public sector.
Similarly Abdulrahman (2019) finds out that forensic accounting has led to fraud prevention in
government ministries, agencies and departments. The introduction of forensic investigation has
led to improved productivity and accountability in the public sector. Nwaiwu and Aaron (2018)
support this position by clarifying that forensic accounting is very relevant in fraud detection
process and financial performance of both private and public institutions in Nigeria. Also,
Amahalu, Ezechukwu and Obi (2017) reveal that forensic accounting application has positive
and significant effect on financial crime detection in DMBs in Nigeria. Finally, Adebisi,
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Matthew and Emmanuel (2016) find out that forensic accounting has significant impact on fraud
detection and prevention government institutions.
METHODOLOGY
In this study, survey research design is adopted and the data used are sourced from primary
source the primary data through the use of questionnaire and hence, the design was considered
reliable and appropriate for this study because it involves the use of qualitative method of data
collection and analysis of opinions of respondents tailored towards achieving the objectives of
this study. Similarly, studies carried out in this area (Dada and Jimoh 2020; Abdulrahman S
2019; Nwaiwu and Aaron 2018 Amahalu, Ezechukwu and Obi, 2017) adopted survey design
research method. In this study, the internal auditors that perform financial functions with
knowledge of forensic accounting in ten selected DMBs with regional offices in Abuja formed
the population of this study. This particular population frame was utilized due to the peculiarity
of this study and the fact that DMBs maintained this special unit (internal audit) for the purpose
of curbing corporate frauds. Furthermore, considerations were made for the capacity and
knowledge of the respondents on forensic investigation and corporate frauds.
In this study, a total of 100 staff purposively selected from the audit units with knowledge of
forensic investigation in DMBs formed the sample size population. This study used correlation
analysis to establish the relationship that exists between corporate frauds and forensic
investigations and multiple linear regression analysis using Statistical Package for Social
Sciences (SPSS) to test the hypotheses of the study.
Model specification
The estimation technique that is employed in this study in functional form, is expressed in the
following model equation:
CF = f(FI)

……………………………………………………………………………………1

This study focused on two kinds of corporate frauds (CF) which include (financial statement
frauds (FSF) and tax fraud (TF)) as dependent variables and also two kinds of forensic
investigation (FI) which include (statement of cash flow (SCF) analysis and income statement
(IS) analysis) as explanatory variables.
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In equation for, it is expressed as:
Model 1: FSR = βo+ β1SCF + β2ISA + ε

……………………………………………………………..

2

Model 2: IS = αo+ α1SCF + α2ISA + μ

………………………………………………. 3

(Where; βo and αo = intercept, β1, β2, α1 and α2, = slopes ε = error of estimate)
4.0

RESULTS AND ANALYSIS

The results of this study subjected to normality test. The research used the skewness and kurtosis
test to test the normality of the data as shown in table 1.
Table 1: Normality Test of the Data

FSF
TF
SCF
ISA
Source: Researchers’ Survey, (2022)

Skewness
Statistic
Std. Error
0.141
0.012
0.342
0.012
0.191
0.012
0.564
0.012

Kurtosis
Statistic
Std. Error
2.334
1.010
2.038
1.010
2.164
1.010
2.567
1.010

The analysis therefore revealed that the data used for the analysis are normal because all the
variables FSF, TF, SCF and ISA have their skewness very close to zero while their kurtosis are
closer to three as shown in table 1.
Correlation analysis
The correlation analysis shows the relationship that exists between corporate frauds and forensic
investigations in DMBs.
Table 2:
Variables
FSF
TF
SCF
ISA

Correlation Analysis
FSF
1.000

TF

0.323
0.211
0.591*
0.015
0.598*
0.010

1.000
0.525*
0.021
0.587*
0.012

SCF

ISA

1.000
0.017
0.234

1.000

Source: SPSS Output, 2022
* Correlation is significant at the level 0.05 level (2-tailed)
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The correlation analysis in the table 2 shows the relationship between the corporate frauds and
forensic investigation. It reveals that the correlation between financial statement fraud and
statement of cash flow analysis and income statement analysis are (r = 0.598, p = 0.010) and (r =
0.591, p = 0.015) respectively. This is an indication that financial statement fraud has statistical
positive relationship with statement of cash flow analysis and income statement analysis.
Furthermore, the analysis reveals that the correlation between tax fraud and statement of cash
flow analysis and income statement analysis are (r = 0.525, p = 0.021) and (r = 0.587, p = 0.012)
respectively. This is an indication that tax fraud has statistical positive relationship with
statement of cash flow analysis and income statement analysis.
Regression Analysis
The results of the hypotheses testing using multiple regression analysis for model 1 are presented
in table 3 as presented below:
Table 3:
Model Analysis for Hypotheses One and Two
Variables
Coefficient
Std. Error
t stat
Constant (FSF)
0.891
0.426
1.342
SCF
-1.106
0.627
0.817
ISA
-0.912.
0.224
1.125
R
0.588
Variables
R-squared
0.523
S.E of regression
Adj. R-squared
0.466
Df
No of Obs
100
f- stat
*level of significance = 5%
Source: SPSS output, 2021

p-value
0.000
0.001
0.022
Values
1.336
99
14.189

The result presented above reveals that statement of cash flow and income statement analyses
have positive effect on financial statement fraud at 5% significant level. The analysis further
indicates that R value of 0.588 reveals that the independent variables (i.e statement of cash flow
analysis and income statement analysis), have a strong relationship with financial statement
fraud. Also, the adjusted R square value of 0.523 reveals that 52.3% of the variations in the
financial statement fraud are explained by variations in the statement of cash flow analysis and
income statement analysis.
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Hypothesis One:
H01:

Income statement analysis has no significant positive effect on financial statement frauds
in the DMBs in Nigeria.

The p-value of 0.001 (i.e p < 0.05) indicates that the null hypothesis should be rejected which
indicates that income statement analysis has significant positive effect on financial statement
frauds in the DMBs in Nigeria. Also, a unit increase in the efficiency of income statement
analysis will lead to a decrease in financial statement fraud by 0.91%.
Hypothesis Two:
H02:

Statement of cash flow analysis has no significant positive effect on financial statement
frauds in the DMBs in Nigeria

The p-value of 0.022 (i.e p < 0.05) indicates that the null hypothesis should be rejected which
indicates that statement of cash flow analysis has significant positive effect on financial
statement frauds in the DMBs in Nigeria. Also, a unit increase in the efficiency of statement of
cash flow analysis will lead to a decrease in financial statement fraud by 1.11%.
The results of the hypotheses testing using multiple regression analysis for model 2 are presented
in table 4 as presented below:
Table 4:
Model Analysis for Hypotheses Three and Four
Variables
Coefficient
Std. Error
t stat
Constant (TF)
0.721
0.625
1.627
SCF
-0.526
0.728
0.627
ISA
-0.687.
0.513
1.099
R
0.462
Variables
R-squared
0.421
S.E of regression
Adj. R-squared
0.309
Df
No of Obs
100
f- stat
*level of significance = 5%
Source: SPSS output, 2021

p-value
0.000
0.013
0.005
Values
1.336
99
11.561

The result presented above reveals that statement of cash flow and income statement analyses
have positive effect on tax fraud at 5% significant level. The analysis further indicates that R
value of 0.462 reveals that the independent variables (i.e statement of cash flow analysis and
income statement analysis), have a weak relationship with tax fraud. Also, the adjusted R square
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value of 0.421 reveals that 42.1% of the variations in the tax fraud are explained by variations in
the statement of cash flow analysis and income statement analysis.
Hypothesis Three:
H03:

Income statement analysis has no significant positive effect on tax frauds in the DMBs in
Nigeria.

The p-value of 0.015 (i.e p < 0.05) indicates that the null hypothesis should be rejected which
indicates that income statement analysis has significant positive effect on tax frauds in the DMBs
in Nigeria. Also, a unit increase in the efficiency of income statement analysis will lead to a
decrease in tax fraud by 0.52%.
Hypothesis Four:
H04:

Statement of cash flow analysis has no significant positive effect on tax frauds in the
DMBs in Nigeria.

The p-value of 0.005 (i.e p < 0.05) indicates that the null hypothesis should be rejected which
indicates that statement of cash flow analysis has significant positive effect on tax frauds in the
DMBs in Nigeria. Also, a unit increase in the efficiency of statement of cash flow analysis will
lead to a decrease in tax fraud by 0.69%.
5.0

CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS

In this study attempt was made to evaluate the effect of forensic investigations that is income
statement analysis and statement of cash flow analysis as on corporate frauds deterrence such as
financial statement frauds and tax fraud in the DMBs in Nigeria. The study concludes that
forensic investigations have helped in the deterrence of corporate frauds in the system.
Specifically, the study affirmed that income statement analysis and statement of cash flow
analysis carried out by the internal auditors has helped to curb the financial statement frauds in
the DMBs in Nigeria to a large extent. Similarly, this study concludes that income statement
analysis and Statement of cash flow analysis carried out by the internal auditors has helped to
curb the tax frauds in the DMBs in Nigeria. Conclusively, the study indicates that eventhough
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financial statement frauds are reduced as a result of the forensic investigation, the tax frauds are
abound in the DMBs.
This study further recommends that the government’s financial and crime regulatory agencies
should secure the services of government-owned or government supervised independent forensic
entity to help monitor the reports’ procedures, findings, observations and recommendations of
the DMBs’ records with the view to eliminating both financial reporting and tax frauds.
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ABSTRACT
This study examines the impact of government expenditures on education and health sectors on
the economic development of Nigeria. Time series data for real gross domestic product (RGDP),
government expenditure on education (GEXE), government expenditure on health (GEXH) and
exchange rate (EXGR) from 1999 to 2020 are used. The study used secondary data which were
sourced from World Bank database and Federal Ministry of Finance, Budget and National
Planning. Unit root test result indicated that all the variables are none stationary at level but
becomes stationary at first difference which necessitated the use of error correction model
(ECM) to determine the short and the long run relationship of the variables. The result of the
analysis reveals that there is a long run relationship among the variables which is consistent with
the theoretical expectations. It is further revealed that there is a relationship between government
expenditures and economic development. The study concludes that even though government
expenditures on education and health sectors are positive, they have not significantly resulted in
economic development. It is therefore recommended that government should ensure that
expenditures in these sectors are properly managed in a manner that it will raise the nation’s
productivity, production capacity and accelerate sustained economic growth. Additionally, there
is need for improvement in the budgetary provisions for these sectors because of the roles they
play in the economic development in the country.
Keywords:

1.0

RGDP, GEXE, GEXH, EXGR

INTRODUCTION

Developing countries that are on part of sustainable development adopt public expenditure as
policy instrument for encouraging growth and equitable distributions of resources as private
investment are usually difficult to surmount (Babatunde, 2019). It is generally acknowledged in
most of these countries and especially Nigeria that government expenditure is used to improve
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technology, human capital, resources mobilization and infrastructure development necessary for
growth. Public expenditure is the government spending from its revenue derived from tax, levies
and other sources (Agbonkhese & Asekome, 2014). Government spread their expenditure across
sectors of the economy based on needs and their efficacy to contribute to economic growth
(Yusuf, Babalola, Aninkan & Salako. 2015).
Public expenditures in key sectors like health and education as a fiscal instrument serves
purposeful roles in the process of human capacity development in addition to controlling
inflation, unemployment, balance of payment equilibrium and foreign exchange rate stability
(Mustapha, Sunday & Muhammad 2018). It is based on this backdrop, that this study considers
the impact of public expenditures on health and education sector on the economic growth in
Nigeria
Statement of the Problem
Educated, well informed and healthy society is a productive society that can contribute to its
economic growth and development. As a result, a rise in the aggregate demand in the health and
education sectors in Nigeria is expected to exert pressures on the economic negativities such as
inflation, unemployment and/or underemployment, poverty among others and increase the
supply of goods and services (Babatunde, 2019). Basically, to achieve a sustainable level of
development, it is expected that the government participate in the provision of some basic public
services that are fundamental to the economy. The large quantum of fund injected into the
sectors by the Nigeria government to finance the capital expenditure has therefore led to increase
in aggregate money supply without the corresponding stability of the macroeconomic variables
such as gross domestic product and exchange rate (Monogbe, Achugbu & Davies 2016).
However, many literatures on public expenditure are of the opinion that government expenditure
has been increasing over the years but could not have translated into economic growth that can
be seen that will have positive impact in all areas of Nigerians economic and social life
(Narudeen & Usman, 2015). Despite the rise in government expenditure in Nigeria over these
years, there are still public outcries over decaying health and education facilities. It is noteworthy
to observe that public expenditures on the sectors seem not to have contributed to the economic
growth at the different rate in Nigeria (Mustapha, Sunday & Muhammad 2018). Owing to the
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diverse feelings on the above, the argument has been inconclusive on whether or not these
critical sectors contribute significantly to the economic growth in Nigeria. It is to this extent that
the problem of this study is to consider whether or not the public expenditures on health and
education sectors have impacted on economic growth of Nigeria.
Objectives of the Study
The main objective of this study is to investigate the impact of public expenditures on economic
growth in Nigeria. The specific objectives are to;
i.

evaluate the impact of public expenditure in education sector on the gross domestic
product between 1999 and 2020

ii.

find out the impact of public expenditure in health sector on the gross domestic
product between 1999 and 2020

iii.

analyse the impact of exchange rate on the gross domestic product between 1999 and
2020

Statement of Hypotheses
The statements of hypotheses of this study are presented in null forms:
H01:

Public expenditure in education sector has no significant positive impact on the gross
domestic product between 1999 and 2020

H02:

Public expenditure in health sector has no significant positive impact on the gross
domestic product between 1999 and 2020

H03:

Exchange rate has no significant positive impact on the gross domestic product between
1999 and 2020

2.0

LITERATURE REVIEW

Public Expenditure
Public expenditure according to Nnamocha (2008) is the expenditure of the public sector
(government). It includes such expenditure on the maintenance of government itself and also for
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the society and the economy. The rising trend in the growth of public expenditure is a worrisome
development to the traditional economist like the classical theorist who believed that government
roles in the economy should be minimal because the extolled the virtue of the “invisible hand”
through the working of market mechanism. Government expenditures are the expenses which a
government incurs for (i) its own maintenance (ii) society and the economy (iii) helping other
countries (Bhatia 2002). However, according to the Central Bank of Nigeria (CBN), government
expenditure is classified into four functions; (i). Administration; this includes all government
expenditure on defence, general administration, internal security and national assembly; (ii)
Social and Community Services; this includes all government expenditure on education, health
and other social and community services; (iii) Economic Services. It includes government
expenditure on agriculture, construction, transportation and communication and other economic
services and; (iv). Transfers; this includes all government expenditure on public debt servicing,
pension and gratuities, contingencies/ subventions and other /other CFR charges (Agbonkhese &
Asekome, 2014).
Economic Growth
Economic growth represents the expansion of a country’s potential gross domestic product
(GDP) or output. Economic growth has provided insight into why state growth at different rates
over time; and this influence government in her choice of policies that will influence the growth
rates. Gross domestic product is the logical extension of measuring economic growth in terms of
monetary expenditures. Ogunmuyiwa (2011) describes GDP as measure aggregate expenditures,
which theoretically approximates the contributions of labour and output, and multifactor
productivity to show the contribution to economic growth.
Theoretical Review
A good number of theories have evolved on public expenditure in an effort to find predictable
short and/or long-term and functional relationship between the relative growth in the government
sector and the causative factors. In this study, the Musgrave hypothesis is used to underpin this
study. This theory found changes in the income elasticity of demand for public services in ranges
of per capita income. The theory ascertains that at low levels of per capita income, demand for
public services are very low, this is so because such income is used to satisfying basic needs and
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that when per capita income starts to rise above these levels of low income, the demand for
services supplied by the public sector such as education and health starts to rise, thereby forcing
government to increase expenditure on them (Agbonkhese & Asekome, 2014).
The theory observes that at the high levels of per capita income, typical of developed economics,
the rate of public sector growth tends to fall as the more basic wants are being satisfied. In view
of the foregoing, the theory maintained that increasing demand of goods and services
necessitates a corresponding demand for public services. The Nigerian health and education
sectors are not an exception as there is increasing government expenditure is expected to enhance
the development and expansion of goods and services in other sectors of the economy that will
translate into economic growth and development of the nation as has been supported by various
studies. Musgrave hypothesis has been tested empirically for various countries and the results
differ considerably. Tobin (2005), focusing on China, Okere, Uzowuru and Amako (2019), focus
on Nigeria, find support for the law. Some other papers such as Agbonkhese & Asekome,
(2014); Sefa, Siew & Mehmet, (2017); Babatunde (2019) analyzes Musgrave hypothesis using
disaggregated public expenditure data..
Review of Related Empirical
Babatunde (2019) seeks to evaluate the impact of health expenditure on economic growth in
Nigeria. The study was carried out to breach gap in studies by using multiple regression analysis
which shows that gross capital formation, total health expenditures and the labour force
productivity are important determinants of economic growth in Nigeria while life expectancy
rate has negative impact on growth for the period covered by the study. Also, Okere, Uzowuru
and Amako (2019) examined the relationship between of government expenditure and economic
growth in Nigeria. The study sourced data were from Central Bank of Nigeria (CBN) Statistical
Bulletin and covers the period of 1981-2016. The result shows that the series are integrated at
first difference and also reveals the existence of long-run relationship among the variables and
therefore concludes that a bi-directional causality between economic growth and government
expenditure.
Furthermore, Mustapha, Sunday and Muhammad (2018) examined the impact of government
expenditure on transportation sector and economic growth in Nigeria by using time series data.
The result of the analysis reveals that there is a long run relationship government expenditure
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and economic growth. The study conclude that government should ensure that capital
expenditure and recurrent expenditure are properly managed in a manner that it will raise the
nation’s production capacity and accelerate economic growth. Similarly, Sefa, Siew and Mehmet
(2017) conduct an empirical synthesis of the link between economic growth and government
expenditure on education or health using meta-analysis. They find that the effect of government
education expenditure on growth is positive, whereas the growth effect of government health
expenditure is negative.
Yusuf, et al., (2015) study empirically investigated the impact of government expenditures on
adjudged critical sectors on economic growth in Nigeria (1984- 2013) and the analysis reveals
that government expenditure on defence retards the economic growth and government
expenditure on agriculture promote the economic growth while government expenditure on
education and transport/communication have no impact on economic growth in the long-run. In
the short run, none of the government expenditure on these sectors contributes to the growth
objective. On the other hand, Olulu, Erhieyovwe & Ukavwe (2014) show that there is an inverse
relationship between government expenditures on health and economic growth; while
government expenditure on education sector, is seen to be insufficient to cater for the expending
sector in Nigeria. It was also discovered that government expenditure in Nigeria could increase
foreign and local investments.
There have been a lot debates among researchers and scholars on the link between government
expenditure and economic growth in many economies of the world. The approaches of the
examination of this topic have been taking different dimensions by different scholars. Many
scholars examined the discourse on the basis of the structure of public expenditure i.e. capital
and recurrent expenditure by the government. Others focus on the government expenditure
holistically. However, this study focuses on the impact of public expenditures in both health and
education sector on economic growth in Nigeria on the functional basis. The issue under review
is a vital subject that should be subjected to painstaking empirical review in order to cover the
gap inherent in the earlier related studies.
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3.0 METHODOLOGY
The data for this study was obtained through secondary sourced from publications of World
Bank, Central Bank of Nigeria (CBN) statistical bulletin and annual abstract of National Bureau
of Statistics (NBS), for the period of 1999 to 2020. The data was analysed using multiple linear
regression analysis. The variables measurements are presented in the table below:
Variable Name
Dependent Variable
Economic growth (EG)
Independent Variables
Expenditure in Education(E)
Expenditure in Health(H)
Control Variable
Exchange rate (EXR)

Variable Measurement

Apriori

Natural log of (% of GDPEH to GDP at current price)
Natural log of (% of government expenditure in
education to GDP at current price)
Natural log of (% of government expenditure in health
to GDP at current price)

α1 > 0

Natural log of Charge for exchanging a ($ to N)

α3 > 0

α2 > 0

Source: Researcher’s compilation, 2022

The econometric procedure in estimating the impact of public expenditures on economic growth
is presented in the function as follows:
Economic growth (EG) = f (public expenditures (PE))
EG = f (GEXE, GEXH, EXGR)

……………………..

1

……………………………………………..

2

The functional relationship is transformed in to econometric linear models as:
RGDPt = α0 + α1GEXEt + α2GEXHt + α3EXGRrt + εi

……..……………….…

3

Where: RGDP = Real Gross Domestic Product; GEXE = Government Expenditure in
Education; GEXH = Government Expenditure in health; EXGR = Exchange Rate ε =
error term and t = period (22 years).
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4.0

RESULTS AND DISCUSSION

Analyses of results are discussed in two sub-sections: co-integration test analysis and regression
analysis.
Co-integration Analysis
The analysis of co-integration which indicate whether there is a long term relationship between
variables, that is, capital expenditure, government expenditure on transportation, interest rate and
real gross domestic period is presented in table 1 below
Table 1: Co-integration Test Result
Eigen Value
Trace Statistic
0.634527
57.81719
Eigen Value
Max-Eigen Statistic
0.634527
32.65723
Source: Researcher’s computation (2022)

Critical Value at 5%
59.37192
Critical Value at 5%
29.43632

Probability
0.0617
Probability
0.0251

From the table above, the result of co-integration test shows a trace statistics of (57.81719)
which is less than the critical value at 5% level of significance (59.37192) with probability
0.0617, but the Max-Eigen statistics shows a trace statistics of (32.65723) which is greater than
the critical value at 5% level of significance (29.43632) with the probability (0.0251) indicating
that there is co-integration among the variables, that is the variables have a long term
relationship. The existence of long-run co-integrating relationship provides for short-run
fluctuations, in order to strengthen out or absolve these fluctuations, the error correction model
was also employed.
Error Correction Model
The error correction model of the regression analysis is used to test the hypotheses as presented
in table below:
Error Correction Model Test Result
Variable
Co-efficient
Std. Error
RGDP
1.645
0.446
GEXE
1.180
1.025
GEXH
0.231
1.067
EXGR
1.324
0.136
Source: Researcher’s computation (2022)
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From the table above, the lag value of the coefficient RGDP (1.645) is positive and significance
with probability of (0.0000), meaning that previous RGDP influences current RGDP.
Regression Analysis
The regression analysis is the descriptions of the model of analysis of the study. The regression
analysis is presented in table below
Regression Analysis
Dependent Variable: RGDP
Method: Ordinary Least Square
Included observations: 22 after adjustments
Variable
Coefficient Std. Error
t-Statistic
C
0.355892
0.345856
3.54575
ECM
-1.64512
0.446342
1.513123
R-squared
0.571812
Mean dependent var
Adjusted R-squared 0.512819
S.D. dependent var
S.E. of regression
0.157181
Akaike info criterion
Sum squared resid
1.716182
Schwarz criterion
Log likelihood
0.881721
Hannan-Quinn criter.
F-statistic
15.61789
Durbin-Watson stat
Prob(F-statistic)
0.000000
Source: Researcher’s computation (2022)

Prob.
0.0000
0.0000
1.61527
1.161672
0.162711
0.516171
0.257243
1.761821

The R-squared of 57.2% indicates public expenditures are strong determinants of rGDP. Also,
the adjusted R-square which measure the goodness of fit indicates that 51.2% of the variation in
the RGDP is as a result of the public expenditure, while DW is 1.76 shows that there is no serial
auto correlation and F. Statistics (15.61789) which measure joint significant of the parameter is
statistically significant with the probability of (0.000000) meaning that the explanatory variables
are jointly significant in influencing RGDP. Finally the coefficient of ECM (-1.64512) which is
negative and the probability (0.0000) indicates that there is a long run relationship between
public expenditures in health and education sectors and economic growth or even though there is
not convergence at the short run but they converge at the long run.
Hypothesis one:
H01:

Public expenditure in education sector has no significant positive impact on the gross
domestic product between 1999 and 2020
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The coefficient of GEXE is positive but not significance with probability of (0.165), this means
that the null hypothesis is accepted meaning that if public expenditure increases, real gross
domestic product will increase but the increase is not significance at the short run.
Hypothesis two:
H02:

Public expenditure in health sector has no significant positive impact on the gross
domestic product between 1999 and 2020

The coefficient of GEXH 0.231 is also positive and significance with probability of (0.001), this
means that the null hypothesis is rejected meaning that if public expenditure on health increases
real gross domestic product will also increase and the increase is significance at the short run.
Hypothesis three:
H03:

Exchange rate has no significant positive impact on the gross domestic product between
1999 and 2020

The coefficient of exchange rate (0.324) indicates a negative but significance with probability of
(0.026), this means that the null hypothesis is rejected meaning that if exchange rate increases
real gross domestic product will decrease and the decrease is significant at the short run.
DISCUSSION OF FINDINGS
The findings of this study reveal that: Firstly, public expenditure in education sector has no
significant positive impact on the gross domestic product between 1999 and 2020 as such if
public expenditure increases, real gross domestic product will also increase but the increase is
not significance at the short run. Secondly, public expenditure in health sector has significant
positive impact on the gross domestic product between 1999 and 2020 as such if public
expenditure on health increases, real gross domestic product will also increase and the increase is
significance at the short run. Thirdly, exchange rate has significant negative impact on the gross
domestic product between 1999 and 2020 as such if exchange rate increases real gross domestic
product will decrease and the decrease is significant at the short run.
The findings of this study agrees with Babatunde (2019) seeks to evaluate the impact of health
expenditure on economic growth in Nigeria. Also, the findings of this study partly agrees with
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Yusuf, et al., (2015) who reveals that government expenditure on defence retards the economic
growth and government expenditure on agriculture promote the economic growth while
government expenditure on education and transport/communication have no impact on economic
growth in the long-run. In the short run, none of the government expenditure on these sectors
contributes to the growth objective.
5.0

SUMMARY AND CONCLUSION

This research work investigates the impact of public expenditure on education and health sectors
on economic growth in Nigeria. Time series data spanning from 1999 to 2020 is used for
analysis being the time series data, the regression analysis require a preliminary test on the
possibility of spurious regression. The result revealed all the variables are integrated of order
one, which permitted the forms of co-integration, and ECM. The findings of the study show that
continuous increase in government expenditure on sectors will increase the real gross domestic
product. However, this will be greatly affected by the exchange rate as its continuous increase
tends to negatively affect the impact of public expenditures. Based on the findings the study also
concludes that there is no short run relationship between government expenditure education and
health sectors and economic growth, but there is a long run relationship. Meaning that is
statistically significant to economic growth in the long run.
This study therefore recommends that government should ensure the proper management and
utilization of expenditures in the sectors through fiscal policy in a manner that it will raise the
country’s productive capacity and accelerate economic progress and development. Similarly
government should also increase its investment in the sectors especially the tertiary health
institutions and research and development, since they would improve human capital will lead to
economic growth.
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HORASAN HARCININ KUMLARIN SIVILAŞMA DİRENCİNE ETKİSİNİN
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ÖZET
Depremler sırasında gelişen zemin sıvılaşması nedeniyle bina, köprü, barajlar gibi üst
yapılarda ve boru hatları, yeraltı depolama tankları ve atık su sistemleri gibi gömülü alt yapı
sistemlerinde ciddi hasarlar oluştuğu bilinmektedir. Bu çalışmada, daha çok eski dönemlerde
tarihi yapılarda kullanılmış olan hidrolik özellik gösteren, düşük yoğunluklu ve yüksek
dayanımlı Horasan harcının kumlu zeminlerin sıvılaşma potansiyeline etkisi araştırılmıştır.
Horasan harcının temiz bir kuma katkı maddesi olarak eklenmesiyle hazırlanan kum
örneklerinin sıvılaşma direnci üzerindeki etkilerinin dinamik basit kesme deneyleri yapılarak
araştırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla, temiz kum ile %3, %6 ve %12 oranlarında Horasan
harcı içeren örnekler %20, %40 ve %60 rölatif sıkılık (Dr) değerlerinde kuru yağmurlama
yöntemi kullanılarak hazırlanmıştır. Bu örnekler 25, 50 ve 100 kPa efektif gerilmeler altında
drenajsız koşullarda deformasyon kontrollü dinamik basit kesme deneylerine tabi
tutulmuşlardır. Yüksek efektif gerilmelerin (V’=100 kPa) uygulandığı deneyler başta olmak
üzere Dr arttıkça Horasan harcı oranının artmasıyla birlikte kumun sıvılaşmaya karşı direnci
artmıştır. Horasan harcı içeren tüm örneklerde rölatif sıkılığın sıvılaşma enerjisine etkisi
özellikle 100 kPa efektif gerilme uygulanan deneylerde çok daha net bir şekilde gözlenmiştir.
Buna karşın, düşük rölatif sıkılıktaki örneklere ait deney sonuçlarına göre efektif gerilme
görece düşük olduğunda Horasan harcı oranları ile sıvılaşma direnci arasında daha az ilişkinin
olduğu gözlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Horasan harcı, sıvılaşma direnci, dinamik kesme gerilmesi, dinamik basit
kesme deneyi.
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ABSTRACT
It is known that severe damages may occur in superstructures and buried infrastructure
systems such as buildings, bridges, dams, pipelines, underground storage tanks and sewer
systems due to soil liquefaction that develops during earthquakes. In this study, the effect of
Horasan mortar which has lowdensity, highstrength and hydraulic property mostly used in
historical buildings in ancient times on the liquefaction potential of sandy soils was
investigated.It is aimed to investigate liquefaction resistance of sand specimens which
prepared by adding Horasan mortar as an additive to clean sand by applying dynamic simple
shear tests. For this purpose, sand and samples containing 3%, 6% and 12% ratios of Horasan
mortar were prepared by using the air pluviation methodat the relative density (Dr) values of
20%, 40% and 60%. The specimens were subjected to strain-controlled dynamic simple shear
tests under undrained conditions under effective stresses of 25, 50 and 100 kPa. It was
observed that the liquefaction energy (W) increased with the increase in the ratio of Horasan
mortar while the Dr increased, especially in the tests which high effective stresses were
applied.The effect of the relative density on the liquefaction resistance was observed more
clearly in all specimens containing Horasan mortar especially in the testsof 100 kPa effective
stress. On the other hand, according to the test results of the samples with low relative density,
when the effective stress is relatively low, there is less correlation between Khorasan mortar
ratios and liquefaction resistance.
Keywords: Horasan mortar, liquefaction resistance, dynamic shear stress, dynamic simple
shear test, air pluviation.
GİRİŞ
Depremler nedeniyle gelişen tekrarlı yüklemeler sonucunda zeminin dinamik özelliklerinin
belirlenmesi zemin davranışının anlaşılması açısından oldukça önemlidir. Seed ve Lee (1966)
deprem sırasında kohezyonsuz suya doygun zeminlerde tekrarlı gerilmelerle aşırı boşluk suyu
basınçlarının geliştiğini ve kısa sürede suyun drene olamaması nedeniyle efektif gerilme sıfır
olduğunda zeminin taşıma gücünü yitirdiğini ortaya koymuşlardır. Depremler olurken taneli
zeminlerdeki boşluk suyu basıncının (u), efektif gerilme değerine (V’) eşit olması durumunda
“sıvılaşma” olgusu gerçekleşmektedir. Dünya genelinde sıvılaşmanın en tipik örneklerine
Alaska 1964, Loma Prieta 1989, Ceyhan 1995, Kobe 1995, Chi-Chi 1999 ve Gölcük 1999
depremlerinde rastlanmıştır. Bu depremler sonucunda gelişen sıvılaşma nedeniyle birçok
yapıda gömülme, zemin içerisine batma ve devrilmeler olduğu gözlenmiştir. Bu hasarlar
nedeniyle, birçok araştırmacı (Krishnaswamy ve Isaac, 1994,1995; Baziar ve Jaferian, 2007;
Amini ve Noorzad, 2018) sıvılaşma mekanizmasını ayrıntılı biçimde analiz etmişler ve
sıvılaşmanın azaltılabilmesi için iyileştirmeye yönelik çalışmalar yürütmüşlerdir.
Araştırmacılar farklı katkı malzemeleri kullanarak güçlendirilmiş kum zeminlerin kesme
dayanımı parametrelerini ve sıvılaşma direncindeki değişimini doğrudan kesme ve dinamik
basit kesme deneyleriyle incelenmişlerdir. Günümüze kadar kireç, uçucu kül, çimento
enjeksiyonu ve jeotekstil gibi malzemeler zemin iyileştirme ve güçlendirmede yaygın olarak
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kullanılmıştır. Bu yöntemler ve malzemeler kullanılarak zeminlerin şişme, kayma dayanımı,
sıkışabilirlik ve hidrolik iletkenlik gibi özelliklerinin iyileştirilmesi söz konusudur (Noorzad
ve Omidvar, 2010; Lovisa vd., 2015; Orakoğlu vd., 2017).
Zeminlerin sıvılaşma potansiyelini belirlemek için gerilmeye dayalı yaklaşım, birim
deformasyona dayalı yaklaşım ve enerjiye dayalı yaklaşım olmak üzere üç farklı yöntem
kullanılmaktadır. Enerjiye dayalı yaklaşım ilk kez Nemat ve Shokooh (1979) tarafından
önerilmiş olup, diğer iki yönteme göre üstünlükleri söz konusudur. Amini ve Noorzad (2018)
devirsel yüklemeler boyunca oluşan kayma gerilmesi ve kayma birim deformasyona bağlı
olarak açığa çıkan enerjinin sıvılaşmanın değerlendirilmesinde kullanılmasının daha uygun
olduğunu belirtmişlerdir. Bu nedenle, bu çalışmada sıvılaşma potansiyelinin
değerlendirilmesinde enerjiye dayalı yöntem kullanılmıştır. Enerjiye dayalı yöntemde
sıvılaşmanın gerçekleşmesinden bağımsız olarak birim hacimde biriken enerji aşırı boşluk
suyu basıncının gelişmesiyle direk olarak ilişkilidir. Zeminin birim hacminde biriken enerji
bir devir sırasında oluşturulan histerezis döngüsünün içinde kalan alan olarak ifade
edilmektedir (Figueroa vd. 1994; Liang, 1995). Zeminin sıvılaşma enerjisi tüm histerezis
döngülerindeki enerjilerin sıvılaşmanın oluştuğu ana kadarki toplamı olarak tanımlanmaktadır
(Alavi vd. 2012).
Tuğla, kiremit tozu ve kireç karışımından oluşan Horasan harcı eski çağlardan beri yapıların
inşasındabağlayıcı malzeme ve agregaolarak güvenli bir biçimde kullanılmıştır (Böke vd.
2004). Horasan harcında agrega olarak tuğla ve kiremit kırıntıları kullanılırken bağlayıcı
olarak kireç kullanılmaktadır. Kireç ile tuğlada bulunan amorf silikat ve aluminatların suyla
reaksiyona girmesi ve kirecin havada bulunan karbondioksit ile karbonatlaşmasıyla Horasan
harcı sertleşmektedir. Hidrolik reaksiyonlar sonucunda oluşan kalsiyum silikat hidrat ve
kalsiyum aluminat hidratlar da harcın dayanımını arttırmaktadır (Uğurlu ve Böke, 2010).
Güçlendirici ve bağlayıcı özelliğe sahip bir malzemenin sıvılaşmaya karşı direnci
artırabileceği düşünüldüğünden, bu çalışmada Horasan harcı iyileştirme malzemesi olarak
seçilmiştir. Bu kapsamda, Horasan harcının iyi boylanmış temiz bir kuma eklenmesiyle
hazırlanan kum örneklerinin sıvılaşmaya karşı direnç değişiminin dinamik basit kesme
deneyleriyle araştırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla, farklı oranlarında Horasan harcı içeren
örnekler drenajsız koşullarda deformasyon kontrollü dinamik basit kesme deneylerine tabi
tutulmuşlardır.
ARAŞTIRMA VE BULGULAR
Bu çalışmada, sıvılaşma deneyleri Wille marka dinamik basit kesme deney düzeneğinde
yapılmıştır (Şekil 1). Bu deney düzeneğinde düşey ve yatay yönde olmak üzere her iki yönde
dinamik yüklemeler yapılabilmektedir. Yatayda iki yönde kesme kuvvetleri uygulanabilirken,
düşeyde ise dinamik yükleme yapılabilmektedir. Deney düzeneğindeki yükleme kapasitesi en
fazla 10 kN olup, dinamik koşullardaki yükleme hızı her iki yönde 10 Hertz’e kadar
çıkabilmektedir. Deney düzeneğinde 50 mm’ye kadar ölçüm yapabilen deformasyon ölçerler
bulunmaktadır.
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Şekil 1 Tekrarlı yüklemeler yapabilen Wille marka dinamik basit kesme deney düzeneği.
Çalışmada tane boyu 0.25 mm ile 63 mikron arasında değişen ve katı partikül yoğunluğu 2.78
gr/cm3olan temiz kum ve temiz kuma %3, %6 ve %12 oranında Horasan harcı
karıştırılmasıyla elde edilen örnekler kullanılmıştır. Temiz kum ve Horasan harcı içeren
örnekler %20, %40 ve %60 rölatif sıkılık (Dr) değerlerinde kuru yağmurlama yöntemiyle
hazırlanmıştır. Örnekler deneyler öncesinde karbondioksit ve su kullanarak doyurulmuş ve
ardından 25, 50 ve 100 kPa efektif gerilmeler altında drenajsız koşullarda deformasyon
kontrollü dinamik basit kesme deneylerine tabi tutulmuşlardır. Deneylerde örnek içinde
gelişen aşırı boşluk suyu basıncı ilksel efektif düşey gerilmeye ulaştığında örneklerin
sıvılaştığı kabul edilmiştir. Drenajsız koşullarda her iki yönde %3 (toplam %6) birim
deformasyon uygulanarak toplam 36 adet deformasyon kontrollü dinamik basit kesme deneyi
yapılmıştır. Tüm örneklere ait deney sonuçları Çizelge 1’de sunulmuştur.
Şekil 2’deki Horasan harcı – Sıvılaşma enerjisi grafiklerinde her bir eğri farklı rölatif
sıkılıktaki örnekleri temsil etmektedir. Grafikler incelendiğinde, Şekil 2a’da efektif gerilme
değeri 25 kPa olan deneyde, en yüksek sıvılaşma enerjisi değerlerinin rölatif sıkılığı Dr= %60
olan ve Horasan harcı içerikleri %12 olan örneğe ait olduğu görülmektedir. Rölatif sıkılığı
Dr= %60 olan örneklerde Horasan harcı değerleri ile sıvılaşma enerjisi arasında doğrusal artan
bir ilişki olduğu gözlenmiştir. Diğer rölatif sıkılıktaki (%20-40) örneklerde ise Horasan harcı
ile sıvılaşma enerjisi ilişkisine ait eğrilerin önce doğrusal arttığı, Horasan harcı oranı %12’ye
yükselirken ise sıvılaşma enerjisindeki artış nispeten azalmaktadır (Şekil 2a). Efektif
gerilmenin 50 kPa ve 100 kPa olduğu deneylere ait sonuçlar ise Şekil 2b ve Şekil 2c’de
verilmiştir. Grafiklere göre sıvılaşma enerjisi rölatif sıkılığın artmasıyla belirgin bir biçimde
artmaktadır. Özellikle %60 rölatif sıkılıktaki örneklerin Horasan harcı oranlarının artmasıyla
sıvılaşma enerjisi de artış göstermiştir.
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Çizelge 1. Temiz kum ve Horasan harcı içeren örneklere ait deney sonuçları.

12%

Horasan Harcı, HH (%)

(a)

(b)

(c)

Şekil 2 (a) 25, (b) 50 ve (c) 100 kPa efektif gerilmeler için Horasan harcı - Sıvılaşma enerjisi
eğrilerini gösteren grafikler.
Örneklere ait sıvılaşma enerjisi - rölatif sıkılık ilişkilerinin efektif gerilmenin değişiminden ne
şekilde etkilendiğini gözleyebilmek amacıyla Şekil 3’deki “Sıvılaşma enerjisi (W) – Rölatif
sıkılık (Dr)” grafikleri temiz kum (%0), %3, %6 ve %12 Horasan harcı oranları için (Şekil 3a,
b, c ve d) gerilme değişimlerine bağlı olarak ayrı ayrı verilmiştir. Şekil 3’teki grafikler
incelendiğinde 25 ve 50 kPa efektif gerilme uygulanan örneklerin sıvılaşma enerjileri
birbirlerine yakın olduğu ve rölatif sıkılıktaki artışla birlikte sıvılaşma enerjilerinde de
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belirgin olmayan bir artış olduğu görülmüştür. Tüm Horasan harcı oranlarındaki örneklerde
ve temiz kumda rölatif sıkılığın sıvılaşma enerjisine etkisi 100 kPa efektif gerilme uygulanan
deneylerde çok daha net gözlenebilmiştir. Bununla birlikte, rölatif sıkılık %60 ve efektif
gerilme 100 kPa olduğunda Horasan harcının artmasıyla birlikte sıvılaşma enerjisi
değerlerinin önemli derecede arttığı belirlenmiştir.Elden edilen sonuçlara göre, Horasan
harcının temiz kum ile karıştırılmasıyla kumun sıvılaşmaya karşı direncini arttırdığı ve bu
artışın rölatif sıkılığın artmasından önemli derecede etkilendiği belirlenmiştir. Horasan harcı
katkı malzemesi miktarının artmasıyla ortaya çıkan sıvılaşma direncindeki artış Kum taneleri
ile Horasan harcı arasındaki alkali-silis reaksiyonları, mikritik kalsit oluşumuna neden
olmaktadır. Kum taneleri ile karbonatlaşmış kireç matriks arasında oluşan bağlayıcı ağlar,
dayanımı arttırdığı düşünülmektedir (Gündoğan, 2017).

(a)

(b)

(c)

(d)

Şekil 3 (a) Temiz kum, (b) %3, (c) %6 ve (d) %12 oranında Horasan harcı içeren örneklerin
Sıvılaşma enerjisi (W) – Rölatif sıkılık ilişkileri (Dr).
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SONUÇLAR
i.

ii.

iii.

iv.

Düşük rölatif sıkılıklarda Horasan harcının sıvılaşma potansiyeline etkisi belirgin
biçimde gözlenememiştir. Düşük rölatif sıkılıkta ve efektif gerilmenin düşük olduğu
deneylerde Horasan harcı oranları ile sıvılaşma enerjisi değerlerinin arasında anlamlı
bir ilişki saptanmamıştır. Buna karşın, rölatif sıkılık arttıkça, başta yüksek efektif
gerilmeler uygulanan deneyler olmak üzere, Horasan harcı oranlarının artmasıyla
birlikte sıvılaşma enerjilerinin de arttığı belirgin biçimde gözlenmiştir.
Horasan harcı içeren tüm örneklerde rölatif sıkılığın sıvılaşma enerjisine etkisi 100
kPa efektif gerilme uygulanan deneylerde çok daha net bir şekilde gözlenmiştir.
Bunun yanı sıra, %60 rölatif sıkılıkta ve efektif gerilme 100 kPa olduğunda Horasan
harcı oranlarının artmasıyla birlikte sıvılaşma enerjisi değerlerinin de önemli derecede
arttığı belirlenmiştir.
Sonuç olarak, Horasan harcının kumun sıvılaşma potansiyelini önemli oranda azalttığı
belirlenmiştir. Ancak Horasan harcının sıvılaşmaya karşı direnci artırmaktaki etkisi
rölatif sıkılıktan ve efektif gerilmeden kritik biçimde etkilenmektedir. Sıvılaşabilir
zeminlerdeki sıvılaşma potansiyelini azaltmak için Horasan harcının bir iyileştirme
yöntemi olarak kullanılması durumunda, sıvılaşma enerjisinin (W) belirlenmesinde
Horasan harcı oranları ile birlikte rölatif sıkılığın (Dr) ve efektif gerilmenin (V’) de
dikkate alınması gerekmektedir.
Bu çalışmada elde edilen sonuçlara dayanarak, kumların sıvılaşma potansiyelinin
azaltılması amacıyla iyileştirme yöntemi olarak Horasan hacının kullanılması
önerilebilir.
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DEVELOPMENT OF A MATHEMATICAL MODEL OF A DIFFERENTIAL
PIEZOELECTRIC CONVERTER AND ITS COMPUTER SIMULATION
PhD student-researcher İrada DAVRISHOVA
Azerbaijan Technical University . Baku, Azerbaijan
ABSTRACT
One of the first stages of the study of technical devices is the development or selection
of a mathematical model, with the help of which researchers are trying to highlight the problems
of determining the materials of the main components of the structure, the optimal variant of the
structure itself, finding the necessary ratios of values of certain sizes and mass-dimensional
indicators, improving the quality of their work, improving the performance of technical and
operational parameters, etc.
Piezoelectric converters, as technical devices, are created on the basis of piezoelectric
materials and elements with the same property, which is due to the fact that electrical energy is
generated in them under the influence of external mechanical influences and vice versa - when
electric voltage is applied to the selected surfaces of the element, they have mechanical
vibrations. As for the fields of application of piezoelectric converters, these are a variety of
scientific and technical industries: from microtechnology to macrostructures for industrial,
transport, and medical purposes.
The article presents a static mathematical model of a piezoelectric transducer with a
differential connection of sensing elements, which is used to measure the parameters of
mechanical motion. On the basis of the compiled model, the characters of the effects of changes
in physical and geometric properties on the output signal of the converter are revealed. The
resulting mathematical model, the distinctive feature of which is that it includes only the
electrophysical and geometric parameters of piezoelectric sensing elements with a differential
connection, is considered as a functional relationship between the output electrical signal and
the input relative signal of mechanical action. Based on the results of the computer simulation,
the necessary conclusions are drawn and a conclusion is formulated.
Keywords: mathematical model, piezoelectric sensing elements, static characteristics,
nonlinearity, resonant mode.
INTRODUCTION
When applying applied mechanics methods to study technical devices and systems, one
of the first stages is the development or selection of a mathematical model [1]. Namely, with
the help of a mathematical model, researchers are trying to highlight some problems associated
either with the choice of materials of the main components of the structure, the optimal version
of the design itself, with the search for the necessary ratios of values of certain sizes and mass
and size indicators, or associated with improving the quality of their work, with improving the
indicators of technical and operational parameters, etc.
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The significance of mathematical models, according to [2], also lies in the fact that they
unequivocally and directly show the relationship between mathematics and other branches of
science and technology, taking into account the already existing huge practice on the problem
under study. It should also be noted that the compiled mathematical model fully reveals the
characteristic features of the work of an applied mathematician, his ability to use mathematical
methods to model technical devices and systems. Since the results obtained after a computer
simulation of the created mathematical model somehow determine the reliability of the model
and with it how sufficiently the object under study was studied, specific facts determined from
existing practice are taken into account.
Applied to technical devices, there is a huge practice in mathematical modeling of
electromechanical converters - both drive machines and sources of primary information sensors. Below are the characteristic features of the existing practice on mathematical
modeling of piezoelectric transducers. But, before that, it is necessary to recall that
piezoelectric converters, as technical devices, are created on the basis of piezoelectric
materials and elements, the same property, which is due to the fact that electrical energy is
generated in them under the influence of external mechanical influences and vice versa - when
an electrical voltage is applied to the selected surfaces of the element, they have mechanical
vibrations. As for the areas of application of piezoelectric transducers, these are various
scientific and technical industries: from microtechnology to macrostructures of industrial,
transport, medical purposes [8]. The article [6] discusses the issues of fast and effective
modeling of piezoelectric devices simultaneously in the transmitter and receiver mode, using
the COMSOL Multiphysics software, and the work [7, 11] systematizes materials on
computer modeling of piezoelectric devices using the finite element method in the ANSYS
computing complex, in order to support the course "Computer modeling in piezoelectric
instrumentation", intended for students – Graduate students. Confirming the indisputable
peculiar significance of these works on the saturation of the existing practice on mathematical
modeling of piezoelectric converters, the author also draws attention to the fact that the
problems posed and the problems solved in these works are not related to the work of
measuring piezoelectric converters and substitution schemes were not used in the compilation
of mathematical models. These facts determine the impossibility of using these models to
study the static characteristics of measuring piezoelectric transducers.
Unlike the models built in the above-mentioned works, the mathematical model presented
at work [10] is built on the basis of an electrical replacement circuit. But, the chosen substitution
scheme is not a scheme with a differential connection of piezoelectric sensing elements. In
addition, the paper considers only the frequency characteristics for different resonant modes
and does not consider the influence of physical and geometric parameters of piezoelectric
elements on its external performance characteristics.
In the presented article, a static mathematical model of a piezoelectric transducer with a
differential connection of sensitive elements for measuring the parameters of mechanical
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motion is compiled. On the basis of the compiled model, the nature of the effects of changes
in physical and geometric properties on the output signal of the converter is revealed.
CHAPTERS
The paper [4] deals with the issues of normalization of the coefficients of the characteristic
equation of the transfer function of the studied piezoelectric transducer. Electrical replacement
circuits, on the basis of which the dynamic model is compiled, are shown in Fig. 1.

Fig. 1. Electrical circuits :a) of the piezo-sensitive element during resonance;
b) in general terms; c) bridge scheme with differential connection of sensing elements
(RNE1, RNE2); d) electrical replacement circuit of the piezoelectric measuring transducer
While retaining the basic original principles and conditions, here too, the electrical replacement
circuits shown in Fig. 1a, b and d. Shoulder resistances in the initial state of the measuring
transducer:

Z10

Z 20

Z3

Z4

Z0

.

(1)

If we assume that with a very large value of load resistance, it can be considered as:
f , in the electrical replacement circuit of 1.d, it is replaced with a voltmeter. If we denote

ZY
with ∆Z the change in the resistance of the arms with piezoelectric sensing elements, under the
influence of changes in their physical and geometric indicators, subject to the linearity of the
change, it is possible to write:
Z1
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According to the literature on electrical measurements, e.g. [3 pp. 191, 9], the expression for
the output voltage of the measuring bridge (Fig. 1d)::
Z1Z 4  Z 2 Z3
E
Z1  Z 2 Z3  Z 4

U

.

(3)

As you know, electric bridges have two states: a balanced state, in which in the presented
case:

Z10

Z 20

Z3

Z4

Z0 ; U =0;

and an unbalanced state in which:

Z1

Z0  'Z ; Z 2

Z0  'Z

and voltage:
U

Z 0 Z 0  'Z  Z 0 Z 0  'Z
E
Z 0  ' Z  Z 0  'Z Z 0  Z 0

,

.

(4)

.

(5)

or:
U

0 ,5

E
'Z
Z0

,

The purpose of the article is as follows: on the basis of equation (5) to build a static model
of a piezoelectric measuring transducer, with a differential connection of sensitive elements,
which allows to conduct theoretical studies of the nature of the change in the output signal
(output signal of measurements) depending on their physical and geometric parameters. In other
words, on the basis of equation (5), it is necessary to construct a mathematical formula:
'Z
Z0

(6) ,

f x1 , x2 , ..., xn 1 , xn

In here: x1 , x2 ,..., xn 1 , xn - physical and geometric parameters of piezoelectric sensing
elements.
Based on Fig.1a and 1b for Z 0 and Z you can write:

Z0 jZ

Z jZ

Rm(  jX a )
Rm  jX a

Rm  jX 'm  jX a
Rm  j X a  X 'm

,

(7)

.

(8)

Obviously, (7) the resistance of the shoulders when the resonance mode is set: X Сm = X Lm ,
(8) corresponds to the general condition:
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Rm  j X Lm  X m  jX a
Rm  j X Lm  X m  X a

Z jZ

.

(9)

Assuming that:

X Lm  X Сm  X 'm

X Lm  X Сm  X 'm

 X 'm

,(10)

then it can be easily said that (9) expresses the capacitive nature of the change in the complex
resistance of the sensing element, deriving the circuit from the resonant state:

'Z jZ

Rm  jX 'm  jX a
R (  jX a )
.
 m
Rm  j X a  X 'm
Rm  jX a

Z jZ  Z0 jZ

(11)

The modular values of the resistances are equal, respectively:

Rm X a

Z0

Z

Rm X a 2

2

,

Rm 2  X a2

 Rm2 X a  X a X 'm X a  X 'm
Rm2  X a  X 'm 2

X a 2 X 'm

'Z

Rm 2  X a 2

(12)

2

,

,

(13)

(14)

The expression (14) is obtained with the condition: X a !! X 'm .
Finally, after substituting (12), (14) in (5) and performing simple arithmetic operations, we get:
U

0 ,5 E

X a X 'm
Rm Rm 2  X a2

,

(15)

Expression (15) must be thought of as a function:

U

K PU X 'm ,

in which:

K PU

0,5 EX a
2

Rm Rm  X a2

,

(16)

K PU -is the transmission coefficient of the measuring bridge with the differential connection of
piezoelectric sensing elements.
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As is known from electrical engineering, the reactance of a capacitive nature is
determined by the frequency of the supply voltage and the capacitance of the capacitor and is
numerically equal to the inverse value of their product. Then for X a and X 'm you can write:

1
; X 'm
2SfCa

Xa

1
;
2Sf'C

(17)

Taking into account expressions (17), expressions (15) and (16) can be written in the
following forms:
U

0,25

E

S R f
m

2SfCa Rm

1
,
2  1 'C

0,25

K PU

(18)

E

S R f
m

2SfCa Rm

2 1

,

(19)

In order to determine the second part (7), we will use the equations that are given in the
literature [5]:
2

'Cт

§d ·
8Sr 2 ¨© 13 ¸¹ 1
; Rт
E 'h
nS 2 S33

U

E
nS 2 S33

2

8Sr 2 §
¨ d13 ·¸
©
¹

h ; Cа
2 0

s Sr 2
H11

1
,
h0

(20)

in this case, the resonant frequency (in Hz.-s) of the equivalent circuit will be determined by
the formula:
f0

f0

1
2S LmCm

n

(21)

E
2h0 US33

Here r, h0- radius and thickness, respectively, of the piezoelectric sensitive element of the
disk shape; 'h -change in thickness under the influence of external influence; ρ- is the density
of the piezoelectric material; n- serial number of the fashion; S 33E - coefficient of elastic
malleability; H11 -relative dielectric constant; d 13 - Piezoelectric module.
Let's substitute equations (20) for Rт , 'Cт ,Cа in (18) and get:
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U

r 2E

'h

,

2 h
· 0

(22)

§
¨
3Uf H s S E 2 ¸
,
0
25
S
0 11 33 ¸
E
32US33 f0 1  ¨
2
¨
¸
§¨ d ·¸
¨
¸
© 13 ¹
©
¹
in which:

K PU

r 2E
§
3
s
E 2 ·¸
¨
0
,
25
S
U
H
f
S
0 11 33
E
32 US33
f0 1  ¨
¸
2
¸
¨
d13
¹
©

2

.

(23)

It is known that the sensitivity of the mathematical form is the derivative of the output signal
from the input signal. As can be seen from (22), if the relative change in thickness - H h
is taken as an input signal, then this expression is a linear function - U

'h h0

K PU H h , the sensitivity

coefficient is determined K PU by the expression (23).
In Fig.2 presents a computer model based on equations (15) to (22) in the MATLAB software
environment.
Numerical data for the parameters included in equations (20) are selected from the reference
s
literature [12]:: ρ=2686 kg/m3; r =0.004 m; n=1; S 33E = 12,77·10-12 m2/N; H11
=4-5; d 13 =
2,31·10-12 Kl/N.

Figures 3 and 4 show static characteristics at different thicknesses and radii of the piezoelectric
cell in the form of a disk, respectively.
According to (21), theoretically, the output signal in both cases should have changed
according to a nonlinear law. Although, the graphs are shown in Figures 3 and 4. slightly
different from straight lines, in them, even in small values, but still there are nonlinear
components
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Fig. 2. Computer model of a differential converter based on equations (15) to (22) in the
MATLAB software environment

Fig. 3. Static characteristics of a piezoelectric transducer at different values of the thickness of
a piezoelectric cell in the shape of a disk: h0 [0.001:0.001:0.005]
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Fig. 4. Static characteristics of a piezoelectric transducer at different values of the radius of a
piezoelectric cell in the shape of a disk -r [0.005:0.001:0.01]
DISCUSSION
The results obtained from the simulation of the compiled static mathematical model of a
piezoelectric transducer with a differential connection of sensitive elements according to the
bridge scheme showed that when considering the measuring process as a dependence of the
output signal on the relative value of the input signal, static sensitivity is a constant value and
nonlinearity formed from the influence of changes in the geometric parameters of piezosensitive
elements, so small that they can be neglected.
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“KİTAB YÜKLÜ EŞŞƏK “ROMANINDA MİRZƏ ƏBDÜRRƏHİM BƏY
TALIBOVUN İCTİMAİ-SİYASİ FƏLSƏFİ DÜŞÜNCƏLƏRİNİN ƏKSİ. (XIX ƏSR
GÜNEY AZƏRBAYCAN BƏDİİ NƏSRİNDƏN SEÇMƏLƏR)
MIRZE EBDURREHIM BEY TALIBOV'S SOCIO-POLITICAL PHILOSOPHICAL
THOUGHTS IN THE NOVEL "BOOK LOADED ASS"(SELECTIONS FROM XIXESR
SOUTH AZERBAIJAN ART PROSE)
Dissertant. Mətanət ŞAHALİYEVA
AMEA -NIN M.FÜZULİ ADINA ƏLYAZMALAR İNSTİTUTU
Bakı
ÖZƏT
Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nasirlərindən olan Mirzə Əbdürrəhim bəy
Talıbovun yaradıcılığında “Kitab yüklü eşşək romanı xüsusi yer tutur. Ə.bey Talıbov hakim
siniflərin gülünc vəziyyətini, düşüncə zəifliyini, mövhumat və cəhalətin içində çırpınan
insanların aqibətini göstərmək niyyəti ilə ən kəskin vasitə kimi bu əsəri seçmişdir. Əsərin
adındakı ironiya çox şeydən xəbər verir. Kitabı eşşəyə yükləyən ədib heyvanın müşahidəsini
önə çəkməklə şüursuz bir heyvanın sahibi Mirzə Cəfərə danışdığı hekayəsi bir gülüş yaradır.
Əslində, eşşəyin mühakimələri öyüd nəsihətləri ilə oxucu ədibin həyat, elm, mədəniyyət
haqqındakı düşüncələrini öyrənir. “Əsərin müqəddiməsində mən uşaqlıqdan şüurlu idim. Elə
indi qocalıqda da şüurum vardır. İndi Sizin şüurlu olub-olmamağınızdan xəbərim yoxdur “[2,
s.7] - deyən eşşəyin hekayəçi qismində çıxış etməsi müəllifin mövqeyini, gerçək hadisələrə
münasibətini müəyyənləşdirir. Diqqəti cəlb edən digər cəhət müəllifin məqsədli şəkildə həyatın
özünəməxsus təbiiliyini göstərməsidir. Görünür, bu əsəri yazarkən ədib üçün şah mütləqiyyət
üsul-idarəsinin dözülməz qanun-qaydaları altında əzilən insanların həyat tərzini, mövcud
ictimai həyatdakı nöqsanları tənqid və ifşa etmək o qədər də asan olmamışdır. Arif Məmmədov:
“Çoşşa uzunqulaqdır, deməli cəmiyyətə insan həyatına dəxli yoxdur, deməli, qanmaz,
gönüqalındır - deməklə müəllifin düşüncələrinin incə məqamlarını, insan xislətindəki naqisliyi
oxucuya açmış olur: nəfsin əsiri, ehtiras və tamahkarlığın düşkünü olan yaranmışların ən
şərəflisi Sizlər, ləyaqətsizliyinizlə bərabər, lovğalığın şiddəti üzündən dünyəvi məsələlərdə
həmişə mücərrədlik və tənhalıq axtarırsınız” [1, s.14]. Bu kiçik mətndə müəllif bir stolda oturan
iki nazirin xalqın üzərindəki hökmranlığına işarə edir. Əslində, onlar yoxsulların, darda
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qalanların imdadına çatmalı olduğu halda, nəfslərinin qurbanıdırlar. Deməli, onlar
mənəviyyatları kor olan məxluqlardır. Çoşşanın başına gələn müsibət və sərgüzəştlərdən doğur.
Əsərin

birinci

fəslində

Çoşşanın

insanlara

olan

münasibəti

cəmiyyətə

aid

mükalimələrində özünü göstərir:” insan güman edir ki, əşrəfi-məxluqatdır, onun bildiyini
başqaları bilmirlər. Ey lovğa insan, bil və agah ol ki, sənin bildiklərini biz də bilirik. Bizim
bildiklərimizi sən bilmirsən”[2, s.7]. Beləliklə, müəllifin mövqeyi ilə Çoşşanın hekayəsi
arasında bir uyğunluq yaradılır. Əsər boyu ittihamçı kimi çıxış edən Çoşşa ağıllı, məntiqi
danışığı ilə cəmiyyətin rəzilliklərini, insanların harınlığını acı bir kinayə ilə ortaya tökür.
Açar sözlər:nəfsin əsiri,ironiya, əşrəfi- məxluq,şah mütləqiyyəti:
Abstract

Mirze Ebdurrehim bey Talibov, one of the prominent writers of South Azerbaijani literature,
has a special place in his work. . The irony of the title of the work says a lot. The story of Mirza
Jafar, the owner of an unconscious animal, is amusing, citing the observation of the animal that
loaded the book on a donkey. In fact, the judgments of the donkey, with the advice of the reader,
learn the writer's thoughts on life, science and culture. "In the introduction to the work, I was
conscious from childhood. Even now, in my old age, I have consciousness. Now I don't know
if you are conscious ”[2, p.7] - the fact that the donkey acts as a narrator determines the position
of the author, his attitude to real events. Another noteworthy aspect is that the author
purposefully shows the unique naturalness of life. Apparently, while writing this work, it was
not so easy for the writer to criticize and expose the way of life of the people oppressed under
the intolerable rules of the Shah's dictatorship, the shortcomings of the existing public life. has
not been easy. Arif Mammadov: “Choshsha is long-sighted, so it has nothing to do with human
life in society, so it is bloodless, horizontal - he reveals to the reader the subtleties of the author's
thoughts, the imperfections of human nature: Because of its severity, you always look for
abstraction and loneliness in worldly matters ”[1, p.14]. In this short text, the author refers to
the domination of the people by two ministers sitting at the same table. In fact, they are the
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victims of their own desires, while they have to reach out to the poor and needy. So, they are
spiritually blind creatures. It is the result of the misfortunes and adventures that befell the pig.
In the first chapter of the work, Choshsha's attitude towards people is reflected in his
conversations about society: O arrogant man, know and know that we know what you know.
You do not know what we know ”[2, p.7]. Thus, a coincidence is created between the position
of the author and the story of Chosh. Throughout the work, Choşşa, who acts as an accuser,
reveals the vices of the society and the arrogance of the people with a bitter irony with his clever
and logical speech.
Keywords: captive of the nafs, irony, esrefi-creature, mastery:
GIRIŞ

XIX əsrin ikınci yarısında Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində müstəsna yeri olan
şəxsiyyətlərdən biri də Mirzə Əbdürrəhim Talıbovdur. O, Cənubi Azərbaycanda təkcə ictimai
fəaliyyəti ilə deyil, cəsarətli çıxışları ilə tanınmış, ədəbiyyatı realist yaradıcılıq prinsiplərı ilə
zənginləşdirmişdir. Təsadüfi deyil ki, M.E.Talıbov Cənubi Azərbaycan ictimai fikrə dərin təsir
edən sənətkarlardan sayılır. Cənubi Azərbaycan xalqının düşüncəsində “inqilab”yaradan ədibin
bədii fəaliyyəti müxtəlif elm sahələrini əhatə etməklə bərabər, həmçinin Avropa, Şərq, rus və
Cənubi Azərbaycan xalqının ictimai-siyasi, ədəbi-bədii və maarifçi görüşlərini özündə əks
etdirmişdir. Bu baxımdan, onun yaradıcılığı hər zaman diqqət mərkəzində olmuşdur.
İranın ictimai gerçək həyat tərzi M.E.Talıbovun bədii əsərlərində, xüsusi ilə “Kitab yüklü
eşşək” kimi bəşəri problemlərə fəlsəfi nöqteyi-nəzərdən yanaşdığı bu əsərində yalnız Şərq
deyil, Qərb və Avropa mühitində baş verən hadisələri işıqlandırmış, həm də münasibət
bildirməkdən də çəkinməmişdir.
Məlumdur ki, cəmiyyətdəki nöqsanlar bəzən açıq, bəzən də dolayı yolla çatdırmaq
məqsədilə söz sahibləri alleqorik yolla munasibət bildirmişlər. M.E.Talıbovun “Kitab yüklü
eşşək” romanı ictimai məzmununa, forma və üslubun realistliyinə görə seçilən əsərlərdən
sayılır.
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M.Ə.Talıbov həyatı boyu zülm və istibdadı olmayan bir cəmiyyət arzusunda idi. Onun
“Kitab yüklü eşşək” əsərinə münasibət bildirən K.Məmmədov” XX əsr Azərbaycan gülüşü”adlı
tədqiqat əsərində yazır:” Çoşşa hakim siniflərin ikiüzlülüyünü, yalançılığını, zəhmətkeşləri
sonsuz əzaba düçar etdiklərini açıq aydınlığı ilə damğalayan ifşaçı bir surətə çevrilmişdir. [2,
s.25].
Romanın, şübhəsiz, ən gözəl məziyyəti onun dili ilə də bağlıdır. Müasir mövcud
quruluşun yaratdığı naqisliklər və insanların iyrənc tərəflərini ifşa etmək baxımından müəllifin
insanı eşşəklə müqayisə etməsi ilk baxışdan ağrıvericidir.” aşağı təbəqəyə bəla yetirən
adamların özləri bizdən beş betər eşşəkdirlər” [3, s.15]fikrinə nəzər salsaq, müəllifin bu adı
seçməsinə haqq qazandırmaq olar.
M.Ə.Talıbov hakim siniflərin gülünc vəziyyətini, düşüncə zəifliyini, mövhumat və
cəhalətin içində çırpınan insanların aqibətini göstərmək niyyəti ilə ən kəskin vasitə kimi bu
əsəri seçmişdir. Əsərin adındakı ironiya çox şeydən xəbər verir. kitabı eşşəyə yükləyən ədib
heyvanın müşahidəsini önə çəkməklə şüursuz bir heyvanın sahibi Mirzə Cəfərə danışdığı
hekayəsi bir gülüş yaradır. Əslində, eşşəyin mühakimələri öyüd nəsihətləri ilə oxucu ədibin
həyat, elm, mədəniyyət haqqındakı düşüncələrini öyrənir. Əsərin müqəddiməsində:” mən
uşaqlıqdan şüurlu idim. Elə indi qocalıqda da şüurum vardır. İndi Sizin şüurlu olubolmamağınızdan xəbərim yoxdur” [3, s.7] - deyən eşşəyin hekayəçi qismində çıxış etməsi
müəllifin mövqeyini, gerçək hadisələrə münasibətini müəyyənləşdirir. Diqqəti cəlb edən digər
cəhət müəllifin məqsədli şəkildə həyatın özünəməxsus təbiiliyini göstərməsidir. Görünür, bu
əsəri yazarkən ədib üçün şah mütləqiyyət üsul-idarəsinin dözülməz qanun-qaydaları altında
əzilən insanların həyat tərzini, mövcvud ictimai həyatdakı nöqsanları tənqid və ifşa etmək o
qədər də asan olmamışdır. Arif Məmmədov göre, “Çoşşa uzunqulaqdır, deməli cəmiyyətə insan
həyatına dəxli yoxdur, deməli, qanmaz, gönüqalındır - deməklə müəllifin düşüncələrinin incə
məqamlarını, insan xislətindəki naqisliyi oxucuya açmış olur: nəfsin əsiri, ehtiras və
tamahkarlığın düşkünü olan yaranmışların ən şərəflisi Sizlər, ləyaqətsizliyinizlə bərabər,
lovğalığın şiddəti üzündən dünyyəvi məsələrdə həmişə mücərrədlik və tənhalıq axtarırsınız” [1,
s.14]. Bu kiçik mətndə müəllif bir stolda oturan iki nazirin xalqın üzərindəki hökmranlığına
işarə edir. Əslində, onlar yoxsulların, darda qalanların imdadına çatmalı olduğu halda,
nəfslərinin qurbanıdırlar. Deməli, onlar mənəviyyatları kor olan məxluqlardır.
M.Ə.Talıbov bütün əsərlərində olduğu kimi “Kitab yüklü eşşək” əsərində də mövcud
cəmiyyətin yaramaz adətlərini, qanun-qaydalarını, nadanlıq və insanın şəxsiyyətini alçaldan
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məsələləri önə çəkir, bununla da siyasi quruluşun o biri üzünü göstərmiş olur. Eyni zamanda da
Çoşşa əsərdə: “insan gərək dünyanın hadisələrinin və oyunlarının qarşısında aciz və təmkinsiz
olmasın” [3, s.10]- deməklə ittihamçı mütəfəkkir rolunda çıxış edir. Çünki onun bildiyini çox
insanlar bilmir:” karvansarayçının qaragözə deyəsən eşşəyin səndən ağıllıdır və yaxud
qaraçıların əsil nəcabəti haqqında yalnız bizlərik ki, bəşər övladının sülalələri və irqləri
haqqında mütəfəkkircəsinə tədqiqat aparırıq. Qaraçılar Avropaya ilk dəfə miladi 1417-ci ildə
Osmanlı torpağından Moldaviya vasitəsi ilə daxil olmuşlar. 1427-ci ildə Fransaya gəlmişlər”
[3, s.88]. Əsərdən gətirdiyimiz bu fikirlər Çoşşanın günün aktual məsələlərinə münasibətindən,
elmi məlumatlılığından xəbər verir. Əsərin süjetini ədib fəsil və haşiyələrə müraciət etməklə
açmağa çalışır. Yəni, romanın daşıdığı yük Çoşşanın başına gələn müsibət və sərgüzəştlərdən
doğur.
Əsərin

birinci

fəslində

Çoşşanın

insanlara

olan

münasibəti

cəmiyyətə

aid

mükalimələrində özünü göstərir: insan güman edir ki, əşrəfi-məxluqatdır, onun bildiyini
başqaları bilmirlər. Ey lovğa insan, bil və agah ol ki, sənin bildiklərini biz də bilirik. Bizim
bildiklərimizi sən bilmirsən[3, s.7]. Beləliklə, müəllifin mövqeyi ilə Çoşşanın hekayəsi arasında
bir uyğunluq yaradılır. Əsər boyu ittihamçı kimi çıxış edən Çoşşa ağıllı, məntiqi danışığı ilə
cəmiyyətin rəzilliklərini, insanların harınlığını acı bir kinayə ilə ortaya tökür: “sizlər ilahi
nemətlərdən faydalandığınız zaman alırıq şükür etmək əvəzinə, azuqə və ehtiyyacınızı
toparlamaq xəyalı ilə öz hislərinizi korlayır, nə yediyinizi heç bilmirsiniz.
Göründüyü kimi, Çoşşanın ağıllı mükalimələrində acı kinayəni hiss etməmək mümkün
deyil. Mənim ağam Mirzə Cəfərin hüzuruna müraciətində olduğu kimi nəfs və ehtiras üzündən
nə kimi əziyyətlər çəkmişəm, nəhayət, tarixin qulaqburmalarını qəbul edərək düzgün yola
istiqamət almışam [3, s.5] - deyən Çoşşanın mükaliməsində müəllifin ictimai siyasi qınağının
dərinliyinin şahidi olursan. Qeyd etmək lazımdır ki, M.Ə.Talıbov digər əsərlərində olduğu kimi
bu əsərində də yeri gəldikcə dialoq şəklində insan, təbiət, əxlaq, tərbiyə, humanizm haqqındakı
fikirlərini özünəməxsus şəkildə şərh edir. Əlbəttə, M.Ə.Talıbov özü də yaxşı başa düşürdü ki,
sivil mədəniyyətin inkişafına mane olan əqlin gücsüzlüyü və xürafat pərdəsidir:” Qədim
zamanlarda sizin ata-babalarınız özlərini qolu bağlı şəkildə, xəqarət və xəcalətlə yoxsuluğa
düçar etmirdilər, əksinə yoxsulluğun bəlasına qarşı gücləri çatınca mübarizə aparırdılar” [3,
s.28].
Ümumiyyetle, M.Ə.Talıbov ictimai-siyasi, fəlsəfi düşüncələrinin geniş təsvirini “Kitab
yüklü eşşək” əsərində verməklə İran həyatını və insanların səciyyəvi xüsusiyyətlərini alleqorik
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üsulla göstərmişdir. Cəmiyyəti düşündürən sualların cavabını, qəlbində bəslədiyi azadlıq
ideyalarını gülüş hədəfi kimi götürülən və ağıllı mükalimələri olan Çoşşanın dili ilə açmaq
istəmişdir.
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THE “CRESCENT” OF THE MIDDLE EAST
Ismailova Aziza Hikmet
Azerbaijan National Academy of Sciences
Institute of Oriental Studies
ABSTRACT
The well-known Arab writer Jurji Zaydan (1861-1914) left four tremendous works that would later
immortalize his name, namely 22 historic novels, the five volume “History of Islamic Culture”, the
four volume “History of Arab Literature” and the “Al-Hilal” journal, which has been published in
Cairo since 130 years, transforming, figuratively expressing, from a crescent into the full moon of
the Middle East.
In the very first issue of the journal published in 1892, Jurji Zaydan explained why he named it “AlHilal”: “I considered publication of my journal under this name for three reasons: first of all, I
named it “Al-Hilal” in honor of the Ottoman coat of arms – the Ottoman crescent. Secondly, I wish
it resemble the crescent in the sky; I wish to see it once in a month - just like the crescent in the sky,
i.e. to publish it once a month. Thirdly, the crescent transforms into the full moon within 15 days.
Thus, I wish it become a full moon in the future and gave it this name”.
Paying attention to these sentences, one can clearly see how much noble feelings they contain.
Notably, the second point noted above was observed by the writer until his death in 1914 – he issued
the journal for its readers once a month.
Becoming the milestone of the Arab literature of its time within a short period, the journal “AlHilal” issued dozens of interesting articles and essays on different stages of Arab literature, Islamic
culture and history, thus enormously contributing to adoption of the rich literary art and heritage by
many poets and scholars. Special issues of the journal were dedicated to works of numerous
Egyptian men of letters as Taha Hussein, Ahmed Shawqi, Tawfiq al-Hakim, Yusuf Sibai, Naguib
Mahfouz and etc. and to their unprecedented contribution to Egyptian literature.
Keywords: writer, journal, crescent, Middle East.
INTRODUCTION
The well-known Arab writer, the author of 22 historical novels, publicist, historian and researcher
Jurji Zeydan (1861-1914) was an internationally famous Arab intellectual, who originally was from
Lebanon, but spent all his life in Cairo. From the first day he arrived in Egypt, he showed interest to
journalism, publication and polygraphy, creating relations with numerous old and young members
of the literary elite, among them writers, journalists, historians and etc. conducting activities in
various editorial offices, accumulated in Egypt and keeps in touch with them regularly. In this way,
Jurji Zeydan takes his shape in the literary, scientific and publicist environment of the country,
which turns him into a phenomenal researcher with a strong logical consideration and an author of
interesting literary novels full of facts and evidences on different stages of the history of Islam.
Egypt of the relevant period was seen as the most independent Arab country from the point of view
of politics, literature and culture. Beginning from the early 19th century, after the invasion of
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Napoleon Bonaparte, it had much closer relations with European countries. Representatives of the
literary elite with inclination to European values often were sent to Paris by Muhammad Ali and his
successors for receiving education in different fields as law, medicine, science, literature and
specially translation, where they became acquainted with science, culture and law implemented in
Europe and turned back to Egypt with diplomas of higher education in respective spheres.
Beginning from the 2nd half of the 19th century, Egypt was dependent on the Ottoman Empire only
formally. It was the main reason of a strong flow of intellectuals to Egypt from other Arab countries,
especially Syria and Lebanon, who gathered in Cairo to propagate their thoughts on enlightenment,
becoming acquainted with the literary environment of Europe and laying the foundation of
translation offices. So, beginning from the 2nd half of the 19th century, publication of newspapers
and journals was commenced in Egypt. Numerous well-known newspapers and journals of the Arab
world were published then in the country, among which was the newspaper “Az-Zaman” (Time) and
the journal “Al-Muqtataf” (Collection).
1. FORMATION OF THE JOURNAL “AL-HILAL”
In accordance with the demands of his environment and his desire, Jurji Zeydan tended to
publications and in 1884, he was appointed as the editor in chief of the only daily newspaper “AzZaman” published then in Egypt, where he worked successfully until 1886. Considering him as a
diligent and intellectual person, the government appoints him as the editor in chief of one of the
most reputable journals of the time, namely “Al-Muqtataf”, where he worked and proved himself as
a true professional in the field of journalism and publications until he founded his journal “Al-Hilal”
(The Crescent).
While working for the “Az-Zaman” and newspaper and the “Al-Muqtataf” journal, Jurji Zeydan
desired to have his own publication, where he would publish his researches and literary works. He
could share his thoughts through the mentioned publications, too. However, it would not meet all his
demands, as the “Az-Zaman” was a daily social-political newspaper, while the “Al-Muqtataf” was a
journal on agriculture and plantation mainly. So, he was not able to reflect his creativity in these
publications as he desired. Therefore, he needed to found a new publication with literary-artistic
direction, which he decided to do in 1982 with the title “Al-Hilal”.
In the very first issue of the journal published in 1892, Jurji Zaydan explained why he named it “AlHilal”: “I considered publication of my journal under this name for three reasons: first of all, I
named it “Al-Hilal” in honor of the Ottoman coat of arms – the Ottoman crescent. Secondly, I wish
it resemble the crescent in the sky; I wish to see it once in a month - just like the crescent in the sky,
i.e. to publish it once a month. Thirdly, the crescent transforms into the full moon within 15 days.
Thus, I wish it become a full moon in the future and gave it this name”.
Paying attention to these sentences, one can clearly see how much noble feelings they contain.
Notably, the second point noted above was observed by the writer until his death in 1914 – he issued
the journal for its readers once a month.
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As noted above, the main reason of such a name was that Jurji Zeydan desired to highlight the
crescent of the Ottoman Empire. Heraldically, attributes reflected in the flag or coat of arms of a
definite state define the historical, political and moral image of the state. In this regard, the crescent
in the flag of the Ottoman Empire was the symbol of existence of the state. In the late 19th century,
Egypt was under serious influence of the British Empire, but formally it was a part of the Ottoman
State. So, under the pro-English government it was a serious challenge for a writer “to title the
journal “Al-Hilal” for the honor of the Ottoman coat of arms and demanded a high level of
decisiveness, courage and bellicosity. Therefore, it would not be wrong to assume that with this title
Jurji Zeydan attempted to present himself as a supporter of the Ottoman State.
2. THE ROLE OF THE “AL-HILAL” IN THE DISTRIBUTION OF ARAB LITERARYCULTURAL THOUGHTS.
Notably, still being published nowadays, the journal enlightened the soul of the Arab reader in the
mentioned period as a full moon. The prominent Egyptian writer, critic and literary scholar Taha
Hussein noted that “people of the East in the late 19th century had a great need in this outstanding
journal” (8, 35).
Paying attention to the statement by Taha Hussein, we can observe that he does not state that “Arabs
needed this outstanding journal” and includes all illiterate population of the East. This statement
bears a strong logic, as the journal was the main enlightening organ propagating and organizing
development of all spheres in the social life of the peoples of the East. Naturally, it was related, from
one hand, to the founder’s comprehensive knowledge on the past of the peoples of the East and from
the other hand, to his overall encyclopaedic knowledge.
One of prominent Arab historians and literary critics Anis Al-Muqaddasi considers the “Al-Hilal”
among the most popular and reputable sources of the 20th century Arab literary-cultural thought.
According to him, it had an outstanding role in the revival of the Arab historical glory and national
customs and traditions.
Notably, the “Al-Hilal” did not serve only as a literary-artistic journal for Arabs, but also acted as
the source of mother tongue. It played the role of a textbook for Arabs, who migrated to America
beginning from the late 19th century and spent their life there. It would be appropriate to support this
assumption mentioning several facts; In his interview to literary critic Antuan Jamil, an Arab, who
migrated to America in his childhood in the late 19th century noted that the journal played for them
the role of a textbook of the mother tongue and an alphabet book, had important contribution to their
enlightenment and literacy and led them as a teacher or as a guide in difficult situations in their life,
protecting them against many troubles. Narrating a relevant story to Antuan Jamil, he said that they
had been children, who neither knew the language of the country they arrived in, nor were
acquainted with customs and traditions of the people dwelling there and the “Al-Hilal” saved them
from dissolution in Western lifestyle and ethic-aesthetic values, highly contributing to the formation
of their own worldview: “I received a letter from my father, when I migrated to America 40 years
ago. He wrote: “My son, I am afraid that in foreign lands you will neglect your native language,
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customs and traditions of your nation and its history and you will forget them all. Therefore, I have
subscribed to the “Al-Hilal” journal and I am sending it to you, so that you read it, remember our
language and be aware of events occurring in our old East, as you migrated there when you were
very young” (8, 43). There is no need for interpretation of these sentences, as they are obvious and
explicit. In this regard, we should note that the “Al-Hilal” was a kind of school of knowledge,
enlightenment and study not only for those who migrated to America, but also for readers in all
countries of the East.
I.Y.Krachkovsky, a former Soviet academician highly estimated the role of publications in the
development of Arab literature. In his article titled “The New Arab Literature”, he stated: “In the
Arab world, media played an outstanding role in the development of the new Arab literature” (7,
68). In his another article titled “Zeydan”, the prominent scholar clearly stated about the “Al-Hilal”
and Jirji as follows: “the “Al-Hilal” journal became the most popular journal (in the Arab East) and
its publisher’s – historian and novel writer Zeydan’s name became well-known not only in Arab
countries, but in all Muslim East” (7, 235). Obviously, this is a correct statement with no
exaggeration.
Most of articles in the journal Jurji Zeydan wrote himself and most of them were devoted to
journalism. Topics were divided between the staff as below: social-political articles were supervised
by Salamah Musa and Taufiq al-Mufarrij, literary issues were managed by critic Antuan Jmayyil
and Syrian poet Iskandar Al-Maluf, while the department of enlightenment and education was
directed by Taufiq Iskaruj (3, 170). Besides, the journal presented works of historically famous
progressive authors as Al-Mutanabbi, Al-Maarri, theologian Abu Hamid Al-Gazali and etc. to Arab
readers and propagated the content of works as “Hurriyyat Al-Mara” and “Tahrir Al-Mara” of
Qasim Amin – a famous Egyptian lawyer and activist for rights of women in the East.
Special attention was paid in pages of the “Al-Hilal” to literary-cultural processes in neighboring
Arab countries. During Jurji Zeydan’s lifetime and even after his death, the “Al-Hilal” never stayed
indifferent to the neighboring Persian and Turkish literatures, paying attention to introduction of
their prominent representatives in the global scale.
The “Al-Hilal” has been one of journals read by world Arabic scholars with pleasure. For example,
Yaroslav Stetkevich, an Ukrainian migrant professor, who spent more than half a century in the
USA working there, visited Egypt for the honor of the 90th anniversary of the “Al-Hilal” and went to
the editorial office of the journal, where he expressed his esteem towards the journal to its then
acting editor in chief Saleh Jaudat: “My visit here in the editorial office of the “Al-Hilal” is because
of my esteem to the journal. It has been a very apparent outstanding representative of Arabic for
more than 90 years. No one can find a hundred year old journal in the world like this. It can be
considered as the greatest and the shiniest mirror of the literary and cultural thoughts of the Arab
world. Its pages bear a comprehensive reflection of the literary-cultural and ideological revival
Egypt passed through during the last 90 years” (1).
As an addition to professor Stetkevich, we can say that the journal is still published today in Cairo.
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Mentioning the translations of the author’s works into several languages, including Azerbaijani
Turkish, we had noted that the works were usually introduced to the relevant countries through the
“Al-Hilal” journal, as translators translated the novels after their publication in the journal directly
from its pages, without waiting for their publication as separate books, while those who knew
Arabic always waited for its new issues impatiently. That is why one can find today many issues of
the journal (published in different years) in archives of Azerbaijan.
Additionally, the journal published, together with autobiographies of authors from neighboring
nations, Turks, Persians and Russians, literary examples from their creativity. For example, rubaies
of Omar Khayyam were translated and presented to Arab readers without any expectation of
payment.
In the early 20th century, examples of works of Russian authors began to appear on the pages of the
journal. For example, Arab the journal introduces Leo Nikolayevich Tolstoy’s “Resurrection” to
Arab readers. It was translated in 1906 by Rashid Al-Din Khaddad from English and published in
the “Al-Hilal”. Later on works of other Russian authors as Dostoyevsky and Maxim Gorky would
find their way into the journal.
Taking into consideration all stated above, we can say that the journal “Al-Hilal” played an
important role in introduction of globally famous authors’ works to Arab readers.
CONCLUSION
Eventually, we can surely conclude that founding the “Al-Hilal” journal, Jurji Zeydan commenced a
kind of renaissance in the field of journalism in the Middle East, started an enlightenment process
absolutely new for that period and attracted a huge number of readers to itself not only in the Arab
world, but also all over the world. Becoming the milestone of the Arab literature of its time within a
short period, the journal “Al-Hilal” issued dozens of interesting articles and essays on different
stages of Arab literature, Islamic culture and history, thus enormously contributing to adoption of
the rich literary art and heritage by many poets and scholars. Special issues of the journal were
dedicated to works of numerous Egyptian men of letters as Taha Hussein, Ahmed Shawqi, Tawfiq
al-Hakim, Yusuf Sibai, Naguib Mahfouz and etc. and to their unprecedented contribution to
Egyptian literature. Consequently, all these positively contributed to protection and propagation of
Arab literary-cultural heritage and to development of Arab literature and media.
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ÖZET
Hizmetin soyut bir kavram olması ve meydana getirilmesinde beşeri unsurların fazla olması
sebebiyle müşteri gözünden değerlendirilmesi esnasında bütün bileşenlerinde dikkate alınması
önemlidir. Hizmet kalitesinden bahsedilmesi için önce müşteri tatmininin meydana gelmesi,
müşteri tatmini içinde müşterinin ne beklediğinin bilinmesi gerekmektedir. Hizmet kalitesi,
müşterinin hizmeti elde etmeden önce o hizmetten bir beklentiye girmesi ve elde ettikten sonra
da müşteri beklentilerinin büyük oranda karşılanması durumudur. Bu durumda tatmin de;
müşterinin hizmetten aldığı fayda ile orantılı bir biçimde o hizmete karşı takındığı pozitif
tutumdur. İşletmenin hizmetin kalitesine odaklanması müşteri memnuniyetini ortaya çıkaracak
bir unsur olarak kabul edilir. Ayrıca hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin rekabet
ortamında rakiplere üstünlük sağlayabilmeleri, ortaya koyacakları hizmetin kalitesi ile
müşterinin bu hizmetten beklentilerinin örtüştüğü durumlarda mümkün olmaktadır. Bu
çalışmanın amacı hizmet kalitesinin müşteri memnuniyeti üzerindeki etkisinin sadece birkaç
çalışma ile ilişkilendirmek değil belirlenen tarihler arasında yapılmış kriterlere uygun bütün
çalışmaları dahil ederek kesin sonuç elde etmektir. 2019-2021 yılları arasında uluslararası
alanda yapılmış yabancı çalışmalar “GoogleScholar”, “ScienceDirect” portallerinden
“customer satisfaction”, “service quality” anahtar kelimeleri ayrı ayrı olarak ve “service quality
and customer satisfaction” anahtar kelimelerini içeren çalışmalar derlenmiş ve toplamda 821
çalışmaya ulaşılmıştır. Elde edilen çalışmalardan “r” “R2” değerleri içerip içermediği kontrol
edilerek içermeyen çalışmalar elenerek 6 adet tez, 5 adet bildiri ve 127 adet bilimsel makale ile
toplamda 138 çalışmaya ve (N) 59067 adet örneklem sayısına ulaşılmıştır. Elde edilen verilere
Jamovi 1.6.23 programında ilk önce heterojenlik testi uygulanmış ve daha sonra Fisher z testi
uygulanmıştır. Heterojenlik testinde “Q” değerinin 10583,955 olması ve “X2” değerinin 137
serbestlik derecesindeki değerinden büyük olması nedeniyle heterojen bir dağılım sergilediği
görülen çalışma verilerine rastgele etki modeli uygulanmıştır. Rastgele etki modeli sonucunda
“r” değeri 0,93 olarak bulunmuş ve bu değerin sınıflandırmadaki karşılığı etki büyüklüğünün
çok yüksek derecede olduğu anlaşılmıştır. Analiz ile elde edilen sonuç; hizmet kalitesinin
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müşteri memnuniyeti üzerinde çok yüksek derecede etkiye sahip olduğudur. Bu sonuç,
çalışmanın literatürü destekler nitelikte olduğunun göstergesidir.
Anahtar Kelimeler: Meta Analiz, Müşteri Tatmini, Hizmet Kalitesi
ABSTRACT
The service is an abstract concept and there are many human elements in its creation, it is
important to consider all its components during the evaluation from the customer's point of
view. In order to talk about service quality, first of all, it is necessary to create customer
satisfaction and to know what the customer expects in customer satisfaction. Service quality is
the situation in which the customer has an expectation from that service before obtaining the
service, and after obtaining the customer's expectations are met to a large extent. In this case,
satisfaction is also; It is the positive attitude of the customer towards that service in proportion
to the benefit he receives from the service. The focus of the business on the quality of service
can be accepted as an element that will reveal customer satisfaction. In addition, it is possible
for businesses operating in the service sector to gain an edge over their competitors in a
competitive environment, in cases where the quality of the service they will provide and the
expectations of the customer from this service coincide. The aim of this study is not to associate
the effect of service quality on customer satisfaction with only a few studies, but to obtain a
definite result by including all the studies that were made between the specified dates in
harmony with the criteria. Foreign studies conducted in the international arena between 20192021 were compiled from the "GoogleScholar", "ScienceDirect" portals with the keywords
"customer satisfaction", "service quality" separately and the keywords "service quality and
customer satisfaction", and a total of 821 studies were reached. . Among the studies obtained,
138 studies and (N) 59067 samples were reached, with 6 thesis, 5 publication at symposium
and 127 scientific articles, by checking whether they contain "r" and "R2" values, and the studies
that did not were eliminated. The obtained data was first applied to the heterogeneity test in the
Jamovi 1.6.23 program and then the Fisher z test was applied. Random effects model was
applied to the study data, which showed a heterogeneous distribution since the “Q” value was
10583.955 and the “X2” value was greater than 137 degrees of freedom in the heterogeneity
test. As a result of the random effect model, the “r” value was found to be 0.93, and it was
understood that the effect size of this value in the classification was very high. The result
obtained with the analysis; service quality has a very high impact on customer satisfaction. This
result indicates that the study supports the literature.
Keywords: Meta-Analysis, Customer Satisfaction, Service Quality
GİRİŞ
İnsanların birlikte yaşamalarının bir sonucu olarak ortaya çıkan hizmet kavramının bilimsel
anlamda incelenişi 18. yüzyılın başlarında ortaya çıkmıştır. Hizmet unsurunun insan eliyle
gerçekleşmesi ve kullanan ya da tüketenin de insan olması sebebiyle hizmet kavramı tam
anlamı ile heterojen bir özellik gösterir (Zengin & Erdal, 2000). Bu sebeple hizmet kalitesinden
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bahsedebilmek için öncelikle hizmetin ortaya konması esnasında faaliyet içerisinde bulunan
personelin de performansının öneminin vurgulanması gerekmektedir. Bu durumda personelin
hizmeti kusursuz bir biçimde ve bu hizmeti bekleyen alıcı veya tüketicinin beklentileri
doğrultusunda sunması gerekmektedir (Göktaş & Ülkü, 2021). Hizmet kalitesinin algılanması
ile müşteri tatminin ortaya çıkmakta ve tatmin olan müşteri işletmeye bir bağlılık
göstermektedir. İşletmelerin yeni müşteri kazanmanın yanında eski müşterileri de elde tutmaları
sunacakları hizmetin kalitesi ile doğru orantılı olacaktır (Köse & Ayhün, 2021). Bir başka
deyişle; ekonomik hizmet kuruluşlarının amaçlarını gerçekleştirebilmesi için sundukların
hizmetin kalitesi en etkili unsur durumundadır (Kalaba & Saçlı, 2021). Ayrıca kurumların
hizmet kalitesine önem vermelerinin diğer bir sebebi aynı sektörde faaliyet gösteren işletmeler
karşısında kendilerini tercih eden müşterileri tatmin ederek sürdürebilir bir rekabet
oluşturmaktır (Çiçek & Doğan, 2009).
Bu çalışmanın amacı, hizmet kalitesinin müşteri tatmini üzerindeki etkisini inceleyen bilimsel
çalışmaların verileri kullanılarak meta analiz yöntemiyle tam anlamıyla bir sonuç elde etmektir.
Bu sebeple bu çalışmanın giriş kısmında hizmet kalitesi ve müşteri tatminin öneminden
bahsedilmiş ve kavramsal çerçevede bu kavramlar tanımlanarak yapılan çalışmalardan
bahsedilmiştir. Çalışmanın son kısmında ise çalışmaya ait veriler toplanması, analiz edilmesi,
bulgular ve son olarak da sonuç kısmından bahsedilmiştir.
KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Literatür incelendiğinde hizmet kalitesi, sosyal bilim açısından hizmetin bulunduğu her alanda
incelenmiş ve kalite açısından neredeyse bütün çalışmalarda hizmet boyutları (Somutluk,
Güvenirlik, Duyarlılık, Güvence ve Empati) açısından değerlendirilmiştir. Bakrie vd. (2019)’te
göre hizmet kalitesini şu şekilde tanımlar; hizmet kalitesi, sağlanan hizmetin spesifik boyutları
hakkında müşterinin bakış açısını yansıtan bir değerlendirme odağıdır. Biswas ve Roy (2020),
hizmet kalitesi ile ilgili Bangledaş’ta vatandaşların dijital merkezi kullanma niyetlerine ilişkin
yaptığı çalışmada hizmet kalitesini şu şekilde açıklamıştır; hizmeti satın alan müşterinin satın
almadan önceki hizmet ile ilgili beklentileri ile satın alıp ya da kullandıktan sonraki hizmet ile
ilgili oluşan algıları arasındaki olumlu farktır. Kocagöz ve Eyitmiş (2020) hizmetin müşteri
gözünden değerlendirmesi sebebiyle hizmet ile ilgili bileşenlerine de sunum esnasında dikkat
edilmesi gerektiğini vurgulamış ve hizmet kalitesini şu şekilde açıklamıştır; hizmet kalitesi,
müşterinin hizmetten beklediği fayda ile işletmenin sunduğu hizmeti kullanması sonrası
müşterinin kullanım ile ilgili yaptığı değerlendirmedir. Hizmet kalitesinden bahsederken
hizmetin ortaya konmasını sağlayan çevresel unsurlara da değinilmesi gerektiğini vurgulayan
Onurlubaş ve Gümüş (2020), hizmet kalitesini müşterinin o hizmetten ne derecede
yararlanabildiği olarak değerlendirmiştir. Diğer bir ifade ile müşterinin kullandığı hizmete karşı
benimsediği olumlu düşüncesidir. Bengül ve Güven (2019), hizmetin fiziksel özelliklerine bağlı
olarak ortaya çıkarılma anı, yeri ve bulunduğu ortamın kalitesine etki ettiğini vurgulamakta ve
hizmet kalitesini; işletmenin ne sunduğu ve müşterinin sunulandan ne kadar faydalandığı olarak
açıklamıştır. Ayrıca müşterinin hizmetten faydalanma miktarı tatmin düzeyi ile doğru orantılı
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olduğuna değinmiştir. Hakim (2021), tatmini müşterinin daha önceki deneyimlerine bağlı karar
verdiği bir tutum olarak açıklamış ve daha önce bu deneyimin karşılanıp karşılanmadığının
araştırılması gerektiğini vurgulamıştır. Hakim’e (2021) göre müşterinin beklentisi tatminin en
önemli bir parçası olup müşteri tatminini gösteren beş faktörden bahsetmiştir;
-

Müşteri tarafından tüketilen ürünün kalitesi,
Müşteriler tarafından kullanılan hizmetin kalitesi,
Kaliteli ürün kullanmaktan dolayı hissedilen saygınlık,
Kaliteli ürüne ödenen ücret,
Son olarak kaliteli hizmet yada ürünlerin promosyon olarak verilmesi veya sunulması.

YÖNTEM
Bu çalışmada toplanan veriler korelasyon meta analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. Öncelikle
veriler toplanmış ve bilgisayar ortamında Microsoft Excel’de dosya oluşturularak tablo haline
getirilmiş ve bu veriler ücretsiz bir program olan Jamovi 1.6.23 programında analize tabi
tutulmuştur.
Verilerin Toplanması
Çalışmaya ait veriler Ocak 2022 tarihinde uluslararası alanda yapılmış yabancı çalışmalar
GoogleSchoolar ve ScienceDirect ile yabancı tezlerin bulunduğu NDLTD(2022) web
adresinden taranmış ve “service quality and customer satisfaction” anahtar kelimelerini içeren
çalışmalar ile “service quality” ve “customer satisfaction” anahtar kelimelerini ayrı ayrı olarak
içeren çalışmalar incelenerek hizmet kalitesinin müşteri memnuniyeti üzerindeki etkisine
ilişkin 821 çalışma elde edilmiştir. Bu çalışmalardan korelasyon analizini yani “r” değerini
içermeyen çalışmalar arasından “R2” değerini içeren çalışmalara bakılmış ve bu iki değeri
içeremeyen çalışmalar veri bankasına dahil edilmemiştir. Son aşamada veri bankasında
toplamda 6 adet tez, 5 adet bildiri ve 127 adet de bilimsel makaleye ulaşılmıştır. Bu durumda
veri sayısı (k) 138 olup toplam örnek sayısı (N) ise 59067’dir. Çalışmaya dahil edilen veriler
Tablo 1’de sunulmuştur.
Tablo 1: Çalışmaya Dahil Edilen Veriler

Yazar/Yıl
1
2
3
4

Çalışma Adı
Service Quality, Satisfaction, Trust, and Loyalty:
Boonlertvanic the Moderating Role of Main-Bank and Wealth
h, K. (2019). Status
A.
Afthanorhan, Assessing the Effects of Service Quality on
Customer Satisfaction
vd. (2019)
A. A. Asnawi, The Influence of Hospital Image and Service
vd. (2019)
Quality on Patients’ Satisfaction and Loyalty
V.
Higher Education Service Quality, Student
Teeroovengad Satisfaction and Loyalty: Validating the
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N

Makal
40
0,78 0
e
Makal
e
Makal
e
Makal
e
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0,51 0
10
0,85 0
0,54 50
6
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um, vd.
(2019)

7

N. Asnawi,
vd. (2019)
E. K.
Jayampathi &
P.S.D.
Punchihewa
(2019)
N. Elahinia &
M. Karami
(2019)

8

M. A. Okoth
(2019)

5

6

9

10
11
12
13
14
15

16
17
18

HESQUAL Scale and Testing an Improved
Structural Model
The Role of Service Quality Within Indonesian
Customers Satisfaction and Loyalty and Its
Impact on Islamic Banks
Relationship Between Travel Agents’ Service
Quality and Tourists Satisfaction with Special
Reference to Mirissa Coastal Tourism Zone
The Influence of Service Quality on Iranian
Students’ Satisfactıon, Loyalty And Wom: A
Case Study of North Cyprus
Relationship between Cardiac Catheterization
Patients' Expectations and their Satisfaction with
Health Service Quality in Selected Hospitals
Pengaruh Food Quality, Price, Service Quality
dan Perceived Value terhadap Customer Loyality
pada Restoran Aneka Rasa Jambi dengan
Customer Satisfaction sebagai Variabel
Intervening

Ridhwan vd.
(2019)
V. D. Kadia &
An Empirical Study of Service Quality
P. H.
Jayantkumar Dimensions and Passenger Satisfaction for BRTS
in the City of Rajkot
(2019)
Service Quality and Customer Satisfaction: A
P. N. Wafula Comparative Analysis of Conventional and
(2019)
Islamic Bank Customers in Kenya
E-Logistics Service Quality in the Digital Era:
I. Ruso vd.
Key Drivers for Gaining Customer Satisfaction
(2019)
and Loyalty
P.P.
Service Quality, Customer Satisfaction and
Chowdhury
Loyalty: Measuring Relationship Among These
(2019)
With Regard to the Banking Sector in Bangladesh
I. Iswandi vd. The Effect of Taxi Bike Service Quality on
(2019)
Customer Satisfaction Among Students
U. Clifford & The Impact of Service Quality, Satisfaction, Trust
G.B. Kim
on Customer Loyalty for Mobile Operators in
(2019)
Nigeria
Patients’ Satisfaction Towards the Healthcare
Institutions Service Quality: A Comparison
K. A. Joo
Between Public and Private Hospitals in Klang
(2019)
Valley
Analisis Hubungan E-Service Quality Terhadap
Ayu Rahman E-Customer Satisfaction Yang Di Mediasi Oleh
(2019)
Customer Perceived Value
K.
Service Quality and Customer Satısfaction of the
Nachimuthu
Public and Private Sector Banks in Selected
& D.
Cities of Tamilnadu
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0

Makal 0,75 20
e
1
0
Makal 0,69 32
e
3
4
Y/L

0,56
92
9

Makal 0,87 14
e
1
0
Makal
28
0,78 2
e
Y/L

0,87 30
1
2

19
Bildiri 0,68 5
46
0,67 9
0,78 12
Bildiri 6
3
D/T

Makal 0,83 28
e
5
9

Y/L

0,69 23
1
0

Y/L

0,68 10
6
0
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Muthukrishna
veni (2019)

19
20
21
22

23
24
25
26
27
28

29

30

31
32

Y. S. Hwang
& Y. K. Choi
(2019)
S. A. M.
Abdulla vd
.(2019)

Higher Education Service Quality and Student
Satisfaction, Institutional Image, and Behavioral
Intention
Antecedents of Dubai Revisit Intention: The Role
of Destination Service Quality and Tourist
Satisfaction
Employees’ Customer Orientation and Customer
W. Li vd.
Satisfaction in the Public Utility Sector: The
(2019)
Mediating Role of Service Quality
Examining the Relationship Between Perceived
C. Dias vd.
Service Quality, Satisfaction, and Renewal
(2019)
Intention in Portuguese Fitness Centers
The Effect of Service Quality on Foreign
Participants’ Satisfaction and Behavioral
Y. Xiao vd.
Intention With the 2016 Shanghai International
(2019)
Marathon
S. Tianur &
Patient Satisfaction Model and Patient Loyalty:
Ali Hapzi
Analysis of Service Quality and Facility (Case
(2019)
Study at Rawamangun Special Surgery Hospital)
The Influence of Culture on Service Quality
Y. Endara vd. Leading to Customer Satisfaction and Moderation
(2019)
Role of Type of Bank
A. A. A.
Sharabati vd. Effect of Service Quality on Graduates’
Ssatisfaction
(2019)
M. Lee vd.
Cultural Influences on B2B Service Quality(2019)
Satisfaction-Loyalty
Service Quality and Complaint Management
Influence Fan Satisfaction and Team
C. Lee & Y
Hur. (2019)
Identification
Investigating the Relationship between Service
Quality, Customer Satisfaction and Customer
S. Alauddin
Loyalty in Hotel Industry: Bangladesh
vd. (2019)
Perspective
Effect of Service Quality, Price Fairness, Justice
R. M. S.
with Service Recovery and Relational Bonds on
Yaqup vd.
Customer Loyalty: Mediating Role of Customer
(2019)
Satisfaction
S. Lainamgern How Customer Relationship Management,
& S.
Perceived Risk, Perceived Service Quality, and
Sawmong
Passenger Trust Affect A Full-Service Airline’s
Passenger Satisfaction
(2019)
M. H. Yadav An Assessment of the Mediating Effect of
& A. K. Rai
Customer Satisfaction on the Relationship
(2019)
Between Service Quality and Customer Loyalty
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1
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e
5
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e
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8
Makal
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0,59 0
e
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35

O.
Amankawah
vd. (2019)
Mowla
Mohammed
Masrurul
(2019)
Yusup
Kamaludin
Deni (2019)

36

R. Rustinsyah
(2019)

33

34

39

A. G. Gobena
(2019)
Adhitya
Narotama
(2019)
M. Zubayer &
S. Hoque
(2019)

40

M. J. Sujay
vd. (2019)

37
38

42

N. Humadi
vd. (2019)
Hidayat F.
Nur A. (2019)

43

T. Dey. vd
(2019)

41

44
45

46
47

K. T. Guru
(2019)
M. D.
Ruhamak vd.
(2019)

Modelling the Influence of Healthcare Facilities
Management Service Quality on Patients
Satisfaction
Impact of Service Quality on Customer
Satisfaction in Bangladesh Tourism Industry: An
Empirical Study
Analyzing the Effect of Service Quality on
Customer Satisfaction of Islamic Banking in
West Java Province, Indonesia
Determining the Satisfaction Level of Water User
Association Service Quality for Supporting
Sustainable Rural Development
The Impact of Service Quality on Customer
Satisfaction: A Case Study on Nekemte
Municipality, Oromia Region, Ethiopia
The Effect of Service Quality on Customer
Loyalty with Brand Images and Customer
Satisfaction as Mediation
Healthcare Service Quality and In-Patients’
Satisfaction: An Empirical Investigation on
Healthscape’s Tangible Quality
Perceived Service Quality and Customer
Satisfaction: A Study of Mid-Scale Hotel
Industry in Mysuru
SAIS Service Quality and Student’s Satisfaction
Towards the Implementation of Student Activity
Information System (SAIS): The Moderating
Role of SAIS Service Convenience
Effect of Service Quality Against Visitor Loyalty
Through Visitor Satisfaction
Relationship between service quality and user
satisfaction: an analysis of Ride-Sharing Services
in Bangladesh Based on SERVQUAL
Dimensions
The Effect of Service Quality on Customer
Satisfaction: The Case of E-Payment System in
Selected Commercial Banks
The Influence of Service Quality and CRM on
Patient Satisfaction
The Relationship Between Service Quality and
Student Satisfaction of Campus Bus
Transportation Service Users of University of
Musamus Merauke

Tarsisius
Kana (2019)
M. Priyanghaa
& S. Suganya Influences of Service Quality on Customer
Satisfaction of Nationalised Banks in Rural Areas
(2019)
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48
49
50
51
52
53
54

55
56
57
58
59

60
61
62

63
64

Md. S.
Hossain
(2019)
S. Rajput vd.
(2019)

Impact of Perceived Service Quality dimensions
on Customer Satisfaction in Hospitality Industry
Establishing the Relationship Between Service
Quality and Student Satisfaction
Study of the Effects of Customer Service Quality
A. Urbano vd. and Product Quality on Customer Satisfaction
(2019)
and Customer Loyalty
S. Khayam
Service Quality Dimensions and Patient
vd. (2019)
Satisfaction: A Two-Sided Empirical Approach
E. Y. M.
Cardenas
Internet Service Quality and Customer
Satisfaction
(2019)
Susanto vd.
The Effect of Service Quality on Fitness
(2020)
Customer Satisfaction
Ahmad
Effect of Service Quality on Patient Satisfaction
Nurhadi
at Graha Juanda Hospital in Bekasi
(2020)
Do Perceived Service Value, Quality, Price
Fairness and Service Recovery Shape Customer
H. Alzoubi
Satisfaction and Delight? A Practical Study in the
vd. (2020)
Service Telecommunication Context
The Impact of Artificial Intelligence and
C. Prentice
Employee Service Quality on Customer
vd. (2020)
Satisfaction and Loyalty
Impact of Service Quality on Customer Loyalty
B. A. Fida vd. and Customer Satisfaction in Islamic Banks in the
Sultanate of Oman
(2020)
N. J. Slack & The Effect of Service Quality on Customer
G. Singh
Satisfaction and Loyalty and the Mediating Role
(2020)
of Customer Satisfaction
Internal Marketing, Service Quality and
L. D. Bruin
Perceived Customer Satisfaction an Islamic
vd. (2020)
Banking Perspective
Influence of Fast-Food Restaurant Service
Quality and Its Dimensions on Customer
N. J. Slack vd Perceived Value, Satisfaction and Behavioural
(2020)
Intentions
The Impact of E-service Quality on the Customer
Nga Thi Vo
Satisfaction and Consumer Engagement
vd. (2020)
Behaviors Toward Luxury Hotels
H. J. Lee &
A Study on the Effects of Business Service
M. H. Seong Quality on Satisfaction, Commitment,
(2020)
Performance, and Loyalty at a Private University
Neneng
Susanti &
The Influence of Product Quality and Service
Jasmani
Quality on Customer Satisfaction at Mitra 10 in
(2020)
Depok
Md. A. Bashir Mediating Effect of Customer Perceived Value
vd. (2020)
on the Relationship Between Service Quality and
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67

68
69
70
71
72
73
74

75

76
77
78
79

Customer Satisfaction of E-Banking in
Bangladesh
B. J. Gogoi
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Verilerin Analizi
Çalışmaya ait elde edilen veriler öncelikle nasıl dağılım sergilediğini anlamak için çalışma
verileri heterojenlik testine tabi tutulur, ardından heterojenlik testinin sonucuna göre verilere
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Fisher z rastgele veya sabit etki modeli uygulanır. Çalışmaya ait heterojenlik testi Tablo 2’de
verilmiştir.
Tablo 2: Heterojenlik Testi
Tau

Tau²
0.1855 (SE=
0.0501 )

0.431

I²

H²

R²

98.71%

77.255

.

df

Q

p

137.000

10583.955

< .001

Çalışma verilerine hangi modelin uygulanacağın belirlenmesi için çalışma verilerin heterojenlik
testi sonucun nasıl dağılım gösterdiği önemidir. Heterojenlik testinin sonucuna göre veriler
heterojen bir dağılım gösteriyorsa rastgele etki modeli, göstermiyorsa sabit etki modeli
uygulanır (Higgins vd., 2009). Heterojenlik testinin sonucuna göre Tablo 3’te verilere ilişkin
Fisher z rastgele etki modeli uygulanmıştır.
Tablo 3: Fisher z Rastgele Etki Modeli
CI Lower
Bound

CI Upper
Bound

Estimate

Se

Z

p

0.927

0.0373

24.9

< .001

0.854

1.000

.

.

.

.

.

.

Intercept

BULGULAR
Çalışma verilerine uygulanan heterojenlik sonucuna bakıldığında Dinçer (2019) heterojenlik
testinde “X²” tablosundaki serbestlik derecesindeki %0,05 anlamlılık düzeyindeki değeri “Q”
veya “Chi²” değerinden büyük ise çalışmanın homejen, eğer değer küçük ise çalışmanın
heterojen bir dağılım gösterdiğini vurgulamaktadır. Çalışmanın heterojenlik sonucuna
bakıldığında “Q” değeri 10583,955 olarak görülmekte ve “X2” değeri 137 serbestlik
derecesindeki karşılığı 165,3159 olarak görülmektedir. “X2” tablosunda 137 serbestlik derecesi
bulunmadığı için Microsoft Excel programında serbestlik derecesi “137” B3 sütununa,
anlamlılık düzeyi “0,05” de C2 sütununa yazılmış ve “=KİKARE.TERS(1-C2;B3)” formülü ile
elde edilmiştir. Çalışma verilerinin heterojen bir dağılım sergilediği anlaşıldığından veriler
Fisher z rastgele etki modeline tabi tutulmuş ve Tablo 3’te “r” değerinin 0,93 (0,927) olduğu
görülmektedir. Eğer Fisher z testinin sonucunda elde edilen “r” değeri 0,10’dan küçük ise etki
büyüklüğü çok zayıf, 0,30’dan küçük ise etki büyüklüğü zayıf, 0,50’den küçük ise etki
büyüklüğü orta derece bir etki, 0,80’den küçük ise etki büyüklüğü yüksek derecede bir etki ve
“r” değeri 0,80’den büyük ise etki büyüklüğü çok yüksek derecede bir etki mevcuttur (Gedik
& Üstüner, 2017).
SONUÇ
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İşletmenin rakipleri karşısında aynı hizmeti sunmaktan çok farklı ve kaliteli hizmet ortaya
koymaları onlara rekabet karşısında üstünlük sağlayacağı gibi müşterilerinde işletmeye olan
bağlılığını artıracaktır. İşletmenin üstünde durması gereken konu; hizmetin kalitesi ve
müşterinin bu hizmetten ne beklediğidir. Çalışmaya dahil edilen (k) 138 bilimsel çalışma ile
(N) 59067 örneklem sayısına uygulanan analiz sonucu incelendiğinde uygulanan heterojenlik
testi sonucunda “Q” değerinin 165,3159 “X2” değerinden büyük olması nedeniyle çalışma
verilerinin heterojen bir dağılım gösterdiği anlaşılmış ve verilere rastgele etki modeli
uygulanmış elde edilen sonuç; “r” değerinin 0,93 olması hizmet kalitesinin müşteri tatmini
üzerinde çok yüksek düzeyde bir etkiye sahip olduğudur. Ayıca Tablo 3 incelendiğinde “r”
değeri için verilen aralık değeri 0,854-1,00 arasında olduğu görülmekte ve buda hizmet
kalitesinin tatmin üzerindeki etkisin hiçbir şekilde 0,80’in altına düşmediği ve etkinin çok
yüksek olduğunun ikinci kanıtıdır. Literatür incelendiğinde hizmet kalitesinin müşteri tatmini
üzerinde etkisi vurgulanmıştır. Bu çalışma ile elde edilen sonuç literatürü destekler nitelikte
olmaktadır.
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ÖZET
Hizmet sektörünün ekonomik anlamda katkısının farkında olan işletmeler, bu sektörde
faaliyetlerini sürdürebilmek için müşterinin tatmin düzeyini artırabilmek adına hizmetin
kalitesine odaklanmaktadırlar. İşletmelerin müşteri memnuniyetini gerçekleştirmeleri
durumunda rakipleri karşısında rekabet edebilirlik gücünü artıracak aksi halde faaliyet alanını
terk etmek durumunda kalacaktır. Bu sebeple hizmet kalitesinin ne olduğu ve müşteri tatminin
nasıl sağlanacağı önemlidir. Hizmet kalitesi, hizmeti kullanan kişinin beklentilerine uygunluk
derecesi iken müşteri tatmini; müşterinin hizmeti kullandıktan sonra beklentilerini elde
etmesidir. Hizmet kalitesinin müşteri memnuniyeti üzerine yapılan çalışmalar incelendiğinde
literatürde hakim olan durum hizmet kalitesinin müşteri memnuniyeti üzerinde yüksek düzeyde
etkili olduğudur. Bu çalışmanın amacı; literatürde yapılmış olan çalışmaları bir literatür
taramasından ziyade var olan verileri kullanarak meta analiz yöntemi ile son halini ortaya
koyarak literatürde ortak bir kanı oluşturmaktır. Bu sebeple 2019-2021 yılları arasında ulusal
nitelikte yapılmış bilimsel çalışmalar derlenmiştir. Çalışma verileri Ocak 2022 tarihinde
toplanmıştır. Toplama esnasında sadece ulusal yazınlar dikkate alınmış ve “hizmet kalitesi”,
“müşteri memnuniyeti”, “customer satisfaction” ve “service quality” anahtar kelimeleri önce
ayrı ayrı sonrada birlikte GoogleScholar, ScienceDirect ve YökTez sayfalarında taranmıştır. Bu
araştırma sonucunda toplamda 80 adet çalışmaya rastlanmış ve bu çalışmalar içinden “r” veya
“R2” değerlerini içermeyen çalışmalar elenmiştir. Eleme sonrası 2 adet bildiri, 3 adet tez ve 21
adet bilimsel makale olmak üzere toplamda 26 adet (k=26) çalışma ve 9094 adet (N) örneklem
sayısına ulaşılmıştır. Elde edilen veriler ilk önce Microsoft Excel programında bir tabloya
dönüştürülmüş ardından heterojenlik testine tabi tutulmuştur. Heterojenlik testi sonucunda “Q”
değeri 857,084 bulunmuş olup “X2” 25 serbestlik derecesindeki değerinden büyük olması
sebebiyle veri dağılımı heterojen bir dağılım gösterdiğine karar verilmiştir. Heterojen dağılım
göstermesi sebebiyle çalışma verilerine Fisher z rastgele etki modeli uygulanmıştır. Rastgele
etki modeli sonucunda da “r” değeri 0,84 olarak bulunmuştur. Bu değerin sınıflandırmadaki
karşılığına bakıldığında değişkenler arasında çok yüksek derecede bir etki büyüklüğü olduğu

Full Text Book

Page 221

euroasiasummit.org

INTERNATIONAL EUROASIA
Congress on Scientific Researches and Recent Trends 9
18-20 February 2022/Antalya – Turkey

anlaşılmıştır. Elde edilen sonuç; hizmet kalitesinin müşteri memnuniyeti üzerinde çok yüksek
düzeyde bir etki büyüklüğüne sahip olduğudur.
Anahtar Kelimeler: Müşteri Memnuniyeti ve Kalite, Meta Analiz, Servis Kalitesi
ABSTARCT
In order to continue their activities in this sector, which is aware of the economic contribution
of the service sector, they focus on the quality of the service in order to increase the satisfaction
level of the customer. If the businesses realize customer satisfaction, they will increase their
competitiveness against their competitors, otherwise they will have to leave the field of activity.
For this reason, it is important what service quality is and how to ensure customer satisfaction.
While service quality is the degree of conformity with the expectations of the person using the
service, customer satisfaction is; to achieve their expectations after using the service. When the
studies on customer satisfaction of service quality are examined, the prevailing situation in the
literature is that service quality has a high effect on customer satisfaction. The aim of this study;
is to create a common opinion in the literature by using the existing data rather than a literature
review, by revealing the final version with the meta-analysis method. For this reason, national
scientific studies between the years 2019-2021 were compiled. Study data were collected in
January 2022. During the collection, only national literature was taken into account and the
keywords "service quality", "customer satisfaction", "customer satisfaction" and "service
quality" were scanned first separately and then together on GoogleScholar, ScienceDirect and
YökTez pages. As a result of this research, a total of 80 studies were found and among these
studies, studies that did not contain "r" or "R2" values were eliminated. After the elimination, a
total of 26 (k=26) studies and 9094 (N) samples were reached, including 2 papers, 3 theses and
21 scientific articles. The obtained data was first converted into a table in Microsoft Excel
program and then subjected to heterogeneity test. As a result of the heterogeneity test, the “Q”
value was found to be 857,084 and it was decided that the data distribution showed a
heterogeneous distribution because “X2” was greater than the value at 25 degrees of freedom.
Because of heterogeneous distribution, Fisher z random effects model was applied to the study
data. As a result of the random effects model, the “r” value was found to be 0.84. When the
equivalent of this value in the classification is examined, it is understood that there is a very
high effect size between the variables. The result obtained; service quality has a very high effect
size on customer satisfaction.
Keywords: Customer Satisfaction and Quality, Meta-Analysis, Service Quality
GİRİŞ
Ülke ekonomilerinde hizmet sektörü payını her geçen yıl artırarak ekonomik büyümede önemli
bir rol oynamaktadır. Bu önemin farkında olan işletmeler, sektörde sürdürülebilir bir rekabet
üstünlüğü elde edebilmek adına ortaya koydukları hizmetin kalitesine odaklanmaktadır
(Munhurrun & Bhiwajee, 2010). Hizmet kalitesi, müşteri veya tüketici adına tatmin sağlarken;
işletme adına da sadık müşteri oluşturması sebebiyle önem arz etmektedir (McAlexander vd.
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1994). Çoğu işletme müşterilerine sunduğu hizmetin kalitesinin küresel boyuttaki iş
performansını belli bir dereceye kadar etkilediğini kabul etmekte ve işletmenin stratejik plan
ile programlarını hizmet kalitesi üzerine belirlemektedir (Hung, Huang, & Chen, 2003).
İşletmeler açısından önemi fark edilen hizmet kalitesi; aynı şekilde bilimsel açıdan da önemli
hale gelmiş ve bu doğrultuda hizmet kalitesine ilişkin yapılan bilimsel çalışmalar da artmıştır
(Bulgan & Gürdal, 2005). İşletmelerin hizmet kalitesine odaklanmasının asıl sebebi müşterinin
memnun olması ve bu memnuniyetin işletmeye rakipler karşısında rekabet edebilirlik sağlaması
aksi halde müşterin memnuniyetsizliği karşısında da müşterinin işletmeyi terk etmesine sebep
olmasının yanında işletmenin faaliyetlerini sonlandırmasına kadar yol açabilmektedir (Çiçek &
Doğan, 2009).
Bu çalışmanın amacı; ulusal yazın bağlamında bilimsel açıdan artan hizmet kalitesi
çalışmalarının verileri kullanılarak hizmet kalitesinin müşteri tatmini üzerindeki etki
büyüklüğüne ilişkin yapılacak bir literatür araştırmasından çok meta analiz yöntemi ile elde
edilecek sonucu ortaya koyup literatürde ortak bir kanı oluşturmaktır. Bu sebeple çalışmanın
birinci bölümünde hizmet kalitesi ile müşteri tatminine ilişkin kısa bilgiler verilmiş, ikinci
bölümünde hizmet kalitesi ve müşteri tatmini ile ilgili bir literatür araştırması yapılmış olup son
bölümde ise elde edilen veriler kullanılarak meta analiz yöntemi ile analiz gerçekleştirilerek
ortaya çıkan sonuç değerlendirilmiştir.
Hizmet Kalitesi ve Müşteri Tatmini
20. yüzyılın sonlarına doğru küresel anlamda pazarlama anlayışı değişmiş ve işletmeler kalite
kavramına odaklanmıştır. Hizmet unsurunun soyut olması ürün kavramında olduğu gibi ortak
bir kalite kavramını zorlaştırmaktadır (Usta & Memiş, 2009). McAlexander vd. (1994) hizmet
kalitesini şu şekilde açıklamıştır; hizmet kalitesi soyut bir kavram olmakla birlikte müşterinin
hizmeti deneyimlemesi ile birlikte deneyimine karşın takındığı tavırdır. Parasuraman vd. (1988)
hizmet kalitesini; hizmete yönelik tutum ve genel olarak genel müşteri memnuniyetinin
belirleyicisi şeklinde açıklamıştır. Müşteri tatminin bir idrak problemi olması ve farklı kişilerin
farklı fayda beklemesi sebebiyle satın alma işlemi ve satın alan kişinin satın aldığı hizmetten
bekledikleri ile örtüştürmek istemeyen Bayuk ve Küçük (2007) müşteri tatminini bir mal ya da
hizmeti elde etmek isteyen tüketicinin elde etme işleminden önce o mal yada hizmetten
beklediği faydaların ne kadarını elde etmeden sonra karşılandığı ile doğru orantılı durum olarak
tanımlamıştır. Yıldız ve Tehci (2014) tatmini; satın alınmak istenen ürün veya hizmetin satın
almak isteyenin umduğu faydayı elde etmesi olarak açıklamıştır.
Literatür Araştırması
Literatür araştırmasında yapılan çalışmalar incelendiğinde büyük bir çoğunluğunda hizmet
kalitesinin müşteri tatmini üzerinde doğrudan ve yüksek derecede bir etki olduğu görülmüştür.
Yapılan çalışma sayısının fazla olması nedeniyle çalışmaların bir kısmı literatür araştırmasına
dahil edilmiştir.
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Boonlertvanich, K. (2019), “Service Quality, Satisfaction, Trust, and Loyalty: the Moderating
Role of Main-Bank and Wealth Status” adlı çalışmasında banka müşterilerine ilişkin bir anket
uygulamış ve anket sonuçlarını analiz ederek şu sonuca ulaşmıştır; müşteri tarafından algılanan
hizmet kalitesi, memnuniyet ve güven yoluyla doğrudan ve dolaylı olarak tutumsal veya
davranışsal bağlılık olarak etkilenmektedir. Setiawan vd. (2020) “The Service Quality
Influence and The School Facilities to The Students’ Satisfaction Through The School
Reputation” adlı çalışmasında 10 12 ve 13’üncü sınıf öğrencilerden oluşan 121 öğrenciye
eğitim aldıkları okulun itibarı ile tesislerinin hizmet kalitesinin memnuniyete olan etkisi
ölçülmek istenmiştir. Yapılan anketlerin analiz sonucunda hizmet kalitesinin ve okul
tesislerinin öğrenci memnuniyeti üzerinde doğrudan etkisi olduğu anlaşılmıştır. Painoli ve
Kukreti (2020) “Service Quality Attributes Affecting the Satisfaction of The Railway
Passengers Inside the Train in the Selected Route of the Northern Railway (India)” adlı
çalışmalarında demiryolu ulaşımında hizmet kalitesinin demiryolu ulaşımını tercih eden
yolcuların memnuniyetine olan etkisini ölçmeyi amaçlamıştır. Belirlenen 100 yolcuya
uygulanan anket çalışması ile elde edilen veriler analize tabi tutularak elde edilen sonuç;
sunulan hizmetler, güvenlik faktörü ile diğer faktörlerin yolcu memnuniyeti üzerinde doğrudan
etkisi olduğudur. Özdemir ve Mısırlı (2020), “Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığında Hizmet
Kalitesi, Davranışsal Niyet ve Memnuniyet İlişkisi: Çankırı Karatekin Üniversitesi Örneği” adlı
çalışmasında şehirlerarası yolculukta ulaşım aracı olarak otobüsü kullanan öğrencilerin
algıladıkları hizmet kalitesinin davranışsal niyet ile memnuniyetleri üzerindeki etkisini ölçmeyi
amaçlamıştır. Yapılan ankete 424 adet üniversite öğrencisi katılım göstermiş ve yapılan analiz
sonucuna elde edilen sonuç; öğrencilerin davranışsal niyetleri ile algıladıkları hizmet kalitesi
boyutları arasında doğru yönlü fakat orta düzeyde bir ilişki olduğu, öğrencilerin genel
memnuniyet ile hizmet kalitesi boyutları arasında doğru yönlü fakat zayıf bir ilişki olduğudur.
Yangınlar ve Tuna (2020) “Havayolu Taşımacılığında Hizmet Kalitesinin Kurumsal İmaj,
Müşteri Memnuniyeti ve Müşteri Sadakati Üzerindeki Etkisi” adlı çalışmasında havayolu
ulaşımında hizmet kalitesinin işletme imajı, müşteri tatmini ve müşteri sadakati üzerindeki
etkiyi incelemiştir. Dış hat hava ulaşımını kullanan 260 yolcuya bir anket uygulanarak elde
edilen veriler analiz edilmiştir. Elde edilen sonuç; işletme hizmet kalitesinin alt boyutlarının
bazılarının kurumsal imajı pozitif yönde etkilediği, müşteri memnuniyetinin ve sadakatinin
sağlanmasında da doğrudan etki olduğudur. Yıldız ve Diken (2021) “Müze Ziyaretçilerinin
Hizmet Kalitesi Algılamalarının Memnuniyetleri Üzerindeki Etkisi: Topkapı Sarayı Müzesi
Örneği” adlı çalışmasında müzeyi ziyaret eden ziyaretçiler üzerindeki müze hizmet kalitesinin
memnuniyete etkisi ölçülmek istenmiştir. Müzeyi ziyaret eden misafirlerden 396 katılım
sağlanmış ve elde edilen veriler analize tabi tutularak şu sonuç elde edilmiştir; ziyaretçilerin
müze hizmet kalitesinden tatmin oldukları ve çevrelerine ziyaret etmeleri konusunda tavsiyede
bulunduklarıdır. Literatür araştırmasında karşılaşılan çalışmaların büyük bir bölümünde hizmet
kalitesinin müşteri tatmini üzerinde pozitif ve yüksek seviyede bir etkiye sahip olduğu
görülmüştür.
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YÖNTEM
Çalışma için gerekli veriler toplandıktan sonra elde edilen veriler meta analiz programı olan
Jamovi 1.6.23 programında korelasyon meta analizi uygulanmıştır.
Veri Toplama
Çalışmaya ait veriler ulusal nitelikte olup sadece bildiri, makale, tez ve kitap bölümleri
arasından elde edilmiştir. Arama portalleri Google Schoolar, ScienceDirect ve TrDizin
portalleri kullanılarak “hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyeti, service quality and customer
satisfaction” kelimelerini içeren çalışmalar toplanmıştır. Bu çalışmalar Ocak 2022 tarihinde
elde edilmiş ve toplamda 82 adet çalışmaya ulaşılmıştır. Elde edilen çalışmalar sadece 2019 ile
2021 yılları arasında yapılan çalışmalar baz alınmış ve ayrıca elde edilen çalışmalardan r veya
R2 değerlerini içermeyen çalışmalar elenerek toplamda 2 bildiri, 3 tez ve 21 adet bilimsel
makale elde edilerek (k=26) toplamda örneklem sayısı (N) 9094 olarak bulunmuştur. Çalışmaya
dahil edilen veriler Tablo 1’de gösterilmiştir.
Tablo 1: Çalışmaya Dahil Edilen Veriler
Yazar/Yıl

1

2

3
4
5

6
7
8

Çalışma Adı
The Moderating Role of Website
Familiarity in the Relationships Between eB. Kaya, vd.
Service Quality, e-Satisfaction and eLoyalty
(2019)
The Relationship Among Service Quality,
S. M. Yıldız & Customer Satisfaction, and Customer
M. Duyan
Loyalty: An Empirical Investigation of
Sports and Physical Activity Sector
(2019)
Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığında
Hizmet Kalitesi, Davranışsal Niyet ve
H. Özdemir & İ. Memnuniyet İlişkisi: Çankırı Karatekin
Mısırlı (2020)
Üniversitesi Örneği
Ebru Onurlubaş Kargo Firmalarının Hizmet Kalitesinin
& Niyazi
Müşteri Memnuniyeti Üzerine Etkisinin
Gümüş (2020) Servqual Ölçeği İle İncelenmesi
Önlisans Düzeyinde Öğrenim Gören
İnci F. Doğan
Öğrencilerin Hizmet Kalitesi Algılarının
(2020)
Memnuniyet Düzeylerine Etkisi
Yiyecek İçecek İşletmelerinde Fiziksel
S. Süreyya
Ortam Kalitesi, Yiyecek Kalitesi ve Servis
Bengül & Ö.
Kalitesinin Algılanan Değer, Müşteri
Zafer Güven
Memnuniyeti ve Müşteri Bağlılığı
(2019)
Üzerindeki Etkisi
Filiz T. Nalbant Otel İşletmelerindeki Hizmet Kalitesinin
& Ahmet K.
Müşteri Memnuniyeti Üzerine Etkileri:
Demiral (2019) Antalya İlinde Bir Uygulama
Tüketicilerin Otellerin Hizmet Kalitesine
Gül Yılmaz vd. Yönelik Algılarının Müşteri Memnuniyeti
(2019)
Üzerindeki Etkisi
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Çalışma
Türü

r

Makale

0,546 250

Makale

0,608 176

Makale

0,489 424

Makale

0,739 384

Bildiri

0,466 203

Makale

0,597 438

Makale

0,373 390

Bildiri

0,706 449

N
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9

10

11
12
13
14

15

16

17

18

19

20

21

Algılanan Hizmet Kalitesinin Müşteri
Elif Kocagöz & Memnuniyeti ve Sadakatine Etkisi:
Yiyecek-İçecek Sektöründe Nicel Bir
Ahmet M.
Eyitmiş (2020) Araştırma
Gözde
Havayolu Taşımacılığında Hizmet
Yangınlar &
Kalitesinin Kurumsal İmaj, Müşteri
Fatih Tuna
Memnuniyeti ve Müşteri Sadakati
(2020)
Üzerindeki Etkisi
Üçüncü Nesil Kahve Sunan İşletmelerde
Hizmet Kalitesi, Müşteri Tatmini ve
Üzeyir Kement Davranışsal Niyet İncelemesi; Algılanan
(2019)
Fiyatın Düzenleyicilik Rolü
M. Şimşek & E.
Araç Kiralama Sektöründe Hizmet Kalitesi,
Yarımoğlu
Memnuniyet ve Sadakat İlişkileri
(2019)
U. Berber & H. The Effect of Service Quality on
Mollooğulları
Satisfaction of Athletes Participating in
(2020)
Sport Programmesi
The Influence of The Color of Light on the
E. Özkul vd.
Customers' Perception of Service Quality
(2020)
and Satisfaction in the Restaurant
Canan Y. Uz &
Nur Ö.
Havayolu Hizmet Kalitesinin Yolcu
Canarslan
Memnuniyeti Üzerine Etkisi
(2019)
Service Quality, Perceived Value and
Customer Satisfaction on Behavioral
İ. Tuncer vd.
Intention in Restaurants: An Integrated
(2021)
Structural Model
Y.
Algılanan Hizmet Kalitesinin Müşteri
Karakahraman Memnuniyeti, Müşteri Tatmini ve Müşteri
& F. G.
Sadakatine Etkileri: Katılım Bankası
Özsaatcı (2021) Örneği
M.
İranlı Turistlerin Türkiye’yi Tekrar Ziyaret
Tabatabaeinasab Etme Niyetlerinde, Memnuniyet ve
& B. Eşitti
Destinasyon Hizmet Kalitesi Algılarının
(2021)
Etkisi
Konaklama İşletmelerinde Müşterinin
M. Aksoy & S. Rolü: Müşteri Katılımının Hizmet Kalitesi,
Algılanan Değer ve Müşteri Memnuniyeti
Hatipoğlu
(2021)
Üzerindeki
Bina ve Tesis İşletmelerinde Müşterilerin
A. Turhan & N. Algıladıkları Hizmet Kalitesi Müşteri
Çolakoğlu
Tatmini ve Müşteri Sadakatinin
(2021)
İncelenmesi
Müze Ziyaretçilerinin Hizmet Kalitesi
Algılamalarının Memnuniyetleri
S. B. Yıldız & Üzerindeki Etkisi: Topkapı Sarayı Müzesi
B. Diken (2021) Örneği
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Makale

0,781 524

Makale

0,735 260

Makale

0,433 389

Makale

0,736 400

Makale

0,402 286

Makale

0,921 204

Makale

0,856 245

Makale

0,65

409

Makale

0,82

400

Makale

0,545 470

Makale

0,911 211

Makale

0,872 250

Makale

0,702 396
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İşletmelerde Hizmet Kalitesi ile Müşteri
Memnuniyeti ve Sadakatlerinin
Karşılaştırılması: Çevreye Duyarlı Belgesi
Olan/Olmayan Termal Konaklama
Murat Bayat
Tesislerinde Bir İnceleme
22 (2021)
İnternet Üzerinden Alışverişlerde
Elektronik Hizmet Kalitesi ve Lojistik
Kaan İlhan
Hizmet Kalitesinin Müşteri Memnuniyeti
23 (2021)
ve Sadakatine Etkisi
Algılanan Hizmet Kalitesinin Müşteri
Serhat Pehlivan Tatmini ve Müşteri Sadakati Üzerine
24 (2020)
Etkisi: Ankara Şehir Otelleri Uygulaması
Hasta Deneyimi, Tatmini, Sadakati, Hizmet
Kalitesi ve Sağlık Hizmetini Tekrar
S. A. Kurtuluş Kullanma Niyeti Arasındaki İlişkilerin
25 (2019)
İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma
Hizmet Kalitesinin Müşteri Sadakatine
B. S. Debes
Etkisinde Müşteri Tatmininin Aracılık
26 (2019)
Rolü: Katılım Bankaları Örneği

Makale

0,647 420

Makale

0,723 560

Yüksek
Lisans

0,831 230

Doktora

0,494 476

Yüksek
Lisans

0,218 250

Verilerin Analizi
Eleme usulü sonrasında elde edilen (N) 9094 örneklem ile 26 (k=28) çalışma korelasyon meta
analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. Sosyal bilimlerde kullanılan meta analizde korelasyon
verileri kullanılır ve bu verilere ilk önce heterojenlik testi uygulanır. Heterojenlik testi
sonucunda elde edilen bulguya göre verilerin dağılımı heterojenlik gösteriyorsa rastgele etki
modeli, homojen bir dağılım gösteriyorsa çalışma verilerine sabit etki modeli uygulanır
(Higgins vd. 2009). Tablo 2’de heterojenlik testi sonuçları verilmiştir.
Tablo 2: Heterojenlik Testi
Tau

Tau²

I²

H²

R²

0.310

0.964
(SE=
0.0293 )

97.08%

34.283

.

df

Q

p

25.000

857.084

< .001

Heterojenlik testinin ardından elde edilen veriler doğrultusunda çalışma verilerine rastgele etki
modeli uygulanarak veriler meta analiz Fisher z testine tabi tutulmuş ve sonuçlar Tablo 3’te
verilmiştir.
Tablo 3: Fisher Z Testi

Intercept

Full Text Book

CI Lower
Bound

CI Upper
Bound

Estimate

se

Z

p

0.841

0.0619

13.6

< .001

0.719

0.962

.

.

.

.

.

.
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Estimate

se

Z

p

CI Lower
Bound

CI Upper
Bound

BULGULAR
Meta analiz korelasyon analizinde yapılması gerekenler;
x

Çalışma verilerine heterojenlik testi uygulanır;

x

Heterojenlik testi sonucuna göre verilere uygulanacak analiz belirlenir;

x

Verilerin dağılımına göre uygulanacak rastgele/sabit etki modeli uygulanır (Göçmen,
2004).

Verilere uygulanan heterojenlik testinin sonucuna bakıldığında; öncelikle Tablo 2’de I² değeri
%97.2 olarak görülmektedir.
x

I² değeri eğer % 25 değerinden az ise veriler homojen bir dağılım gösterir,

x

I² değeri % 50’den az ise kısmi olarak veriler heterojen bir dağılım sergiler,

x

I² değeri % 75’ten az ise veriler heterojen bir dağılım sergiler,

x

I² değeri %75-100 arasında ise çalışma verileri çok yüksek derecede heterojenlik
sergilemektedir (Kerse, 2021). Bu bilgiden yola çıkarak çalışmanın I² değeri %97.2
olması sebebiyle çalışma çok yüksek seviyede heterojen bir dağılım sergilediği
anlaşılmış ve bu sonuçla çalışmaya rastgele etki modeli uygulanmıştır. Rastgele etki
modelinde Fisher z testi sonucu incelendiğinde Tablo 3’te “r” değeri 0,81 (0,813) olarak
bulunmuştur. Etki büyüklüğü eğer;
- 00 ile 0,10 arasında bir değerde ise etki büyüklüğü çok zayıf,
- 00,10 – 0,30 arasında ise zayıf,
- 0,30 – 0,50 arasında ise orta derece,
- 0,50 – 0,80 arasında ise yüksek derece,
- 0,80’den büyük ise etki büyüklüğü çok yüksek derece olarak kabul edilmektedir
(Gedik & Üstüner, 2017).

SONUÇ
İşletmeler her ne kadar hizmet ortaya koysalar dahi ortaya koyulan hizmeti satın alacak bir
tüketici/müşteri/alıcı bulmadıkça işletmenin ömrünün çok uzun süreli olmayacağı yadsınamaz
bir gerçektir. Bu sebeple işletmenin üzerinde durması gerektiği konu ortaya koyacağı
ürün/hizmetin kalitesini artırarak alıcı/tüketici/müşteriyi cezbetmektir. Sadece kaliteye
odaklanmakta yetmez aynı zamanda müşterinin ne istediğini ne beklediğini anlayıp bu
beklentileri karşılaması gerekmektedir. Bu çalışma ile uygulanan meta analiz sayesinde elde
edilen verilere göre elde edilen 0,84 “r” değeri hizmet kalitesinin müşteri tatmini üzerinde çok
yüksek düzeyde bir etkiye sahiptir. Ayrıca bu çalışma ile literatürde belirtilen hizmet kalitesinin
müşteri tatmini üzerindeki etkisini kanıtlar nitelikte olmuştur. Bu sebeple yapılacak öneri
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konusunda; özellikle hizmet işletmeleri ortaya koymayı planladıkları hizmetleri meydana
getirmeden önce bir müşteri beklentisi ölçülmeli ve müşterinin istek ile ihtiyaçlarının neler
olduğunun anlaşılması ortaya konacak hizmetin satın alınmasını kolaylaştıracağı gibi tekrar
satın almayı da artıracaktır.
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ABSTRACT
Chestnut forest is one of the most fertile trees for humanity. It serves with both wood and
non-wood products. Polyphenols are important secondary metabolites of plant products and
have a wide range of biological activities. In this study, the total polyphenol and flavanoid
contents of chestnut products were investigated and compared. The samples were obtained
from Zonguldak region of Turkey. Total polyphenol content (TPC) and total flavanoid content
(TFC) were determined Folin Ciocalteu's and Aluminum Chloride assays, respectively, TPC
values were determined as 105 mg GAE/100, 536 mg GAE/100, 186 mg GAE/g and 128 mg
GAE/g, respectively. The highest amount of TPC was detected in the propolis followed by the
pollen, the blossom, and the honey.
Keywords: Chestnut, honey, pollen, propolis, flower, total polyphenol
ÖZET
Kestane insanlık için en verimli ağaçlar türlerinden biridir. Hem odun endüstrisi hem de odun
dışı ürünleri ile önemli bir türdür. Polifenoller, bitkisel ürünlerinin önemli ikincil metabolitleri
olup, çok geniş spektrumlu biyolojik aktivitelere sahiptirler. Yapılan bu çalışmada odun dışı
kestane ürünlerinden kestane balı, poleni, propolisi ve çiçeğinin toplam polifenol ve flavanoid
içerikleri araştırıldı ve karşılaştırıldı. Zonguldak bölgesinden toplanan kestane bal, polen,
propolis ve çiçeğinde toplam polifenol içeriği (TPC) ve toplam flavanoid içeriği (TFC) Folin
Ciocalteu's ve Alüminyum klorür metotları ile analiz edildi. TPC değerleri sırasıyla 105 mg
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GAE/100, 536 mg GAE/100, 186 mg GAE/g ve 128 mg GAE olarak belirlendi. En yüksek
TPC miktarı propoliste tespit edilirken, onu polen, çiçek ve bal izledi.
Anahtar Kelimeler: Kestane balı, polen, propolis, çiçek, polifenol
INTRODUCTION
The chestnuts (Castanea sativa L.), family Fagaceae, is the deciduous trees and widespread in
countries of the Mediterranean and Northern Hemisphere. Chestnut timber has an important
material in construction works, has a wide variety of non-wood forest products (Maynard et
al. 2009; Serdar et al. 2018). Chestnut honey is one of the honeys with the highest medicinal
value in the world, and it is a dark-colored forest honey known for its high antioxidant and
antimicrobial value (Filipič et al. 2019). Pollen is the male gamete cells of flowers. chestnut
pollen is an important protein source for bees in the first spring months and is abundant in
chestnut flowers (Kekecoglu, et al. 2021). Honey bees transform chestnut pollen into bee
bread and store it in their hives for young and worker bees. Propolis is a resinous substance
collected from nature and mostly from the leaves, bark and fruits of trees in order to protect
the hives of honey bees against all kinds of dangers. Honey bees are processed with special
secretions of bees and stored in the hive cavities. Chestnut flowers are white in color, have a
unique smell and aroma, and contain plenty of pollen. Dried chestnut flowers are brown and
used as a functional food in the food industry. Since it is rich in protein and polyphenols, it is
used in diet foods, in the production of tea juice, and as herbal tea (Alaya et al. 2021).
Polyphenols are secondary metabolites of plants and have a broad spectrum of biological
activity. They have an important place in nutritional chemistry with their antioxidant,
antimicrobial, antiviral, anti-inflammatory and antitumoral properties (Abdel‐Moneim et al.
2020; Gong et al. 2018). Epidemiological studies conducted in societies fed with plant
products rich in polyphenols have shown that cardiovascular diseases have a lower course and
life expectancy is longer. The Mediterranean type diet is of this type, and it is the regions
where plant foods are predominantly consumed (Mentella et al. 2019).
There are studies conducted with chestnut honey, pollen, propolis and flowers, and these
studies were conducted with products from different climates and regions. Indeed, in this
study, only the polyphenol contents of chestnut honey, pollen, propolis and flowers were
compared.
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MATERIAL AND METHODS
Samples and extractions
Honey, pollen, propolis, and flowers of chestnut were collected from Ereğli distinct of
Zonguldak region of Turkey. The samples were supplied by experienced bee keepers, who is
Selahattin Güney, in 2021 harvesting season.
The four different chestnut products were prepared for total phenolic contents analyses,
aquatic and ethanolic extractions were applied. About 10 g of dried chestnut flower was
added to water boiled at 100 °C and left to infuse for 1 hour. Then it was filtered and the
filtrate was analyzed. 3 g of the honey was mixed well in 20 ml of water and analyzed in the
filtrate. 3 g raw propolis sample was taken and extracted in 30 ml 70% alcohol for 24h. After
filtrations, the filtrate was used. 3 g chestnut pollen was extracted in 30 ml of 50% ethanol
for 24 hours and used after filtering.
Determination of total phenolic contents
To measure of the ethanolic and aquatic extracts were analyzed by Folin-Ciocalteu's method
(Singleton et al. 1999) using gallic acid (GA) as standard. Firstly, 100 PL of different
concentrations of gallic acid standards and sample solutions were diluted with 5.0 mL
distilled water. Also, 500 PL of 0.2 N Folin–Ciocalteu reagent was added, and the contents
were vortexed. Following a 3-min incubation, 1500 PL of Na2CO3(2%) was added, and, after
vortexed, the mixture was incubated for 2 h at 20°C with intermittent shaking. The
absorbance was measured at 760 nm at the end of the incubation period. The total phenolic
content was expressed as mg GA equivalents per 100g of sample by using a standard graph.
All analyzes were performed in triplicate and the arithmetic mean and standard deviation were
calculated.
Total flavonoid Contents
Total flavonoid concentrations of the samples were measured with a spectrophotometric
method using quercetin as standard (Fukumoto &Mazza, 2000). Briefly, 500 PL of quercetin
(1; 0.5; 0.25; 0.125; 0.0625 and 0.03125 mg/mL) and 500 PL samples, 100 PL of 10%
Al(NO3)3 and 100 PL of 1 M NH4.CH3COO were added to a test tube and incubated at room
temperature for 40 min. After incubation, the absorbance was then measured against a blank
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at 415 nm. The total flavonoid concentration was expressed as mg of quercetin equivalents
per 100 g sample. All analyzes were performed in triplicate and the arithmetic mean and
standard deviation were calculated.

Results and Discussions
The results of total phenolic contents and total flavonoid contents of the chestnut products is
given in Table I. The chestnut propolis samples were contained the highest total phenolic and
flavanoid content and chestnut flowers, chestnut bee pollen and chestnut honey were followed
it.
Table I. Total phenolic and flavonoid content of chestnut products
Total phenolic content

Total flavonoid content

(mgGAE/g)

(mgQUE/100 g)

Chestnut honey

1.05±0.03

0.06±0.01

Chestnut pollen

10.28±0.04

0.25±0.01

Chestnut propolis

180.20±2.10

48.28±1.43

Chestnut flowers

42.26±1.60

5.80±0.61

Chestnut honey is one of the most sought after and used honeys for medicinal purposes in
Turkey and in the world. The most important feature of honey is that it has a high antioxidant
value compared to many flower honeys such as acacia, lavender and thyme (Can et al. 2015;
Kolaylı et al. 2018). It has been reported that the high antioxidant capacity of chestnut honey
is due to polyphenols, and that it contains 4 or 5 times higher polyphenols than light-colored
flower honey (Ronsisvalle et al. 2019; Kropf et al. 2010).
Bee pollen is a natural product that bees carry to their hives to meet their protein and vitamin
needs. Pollen collected by pollen traps is consumed after being collected wet or dried. In
addition to being a good source of vitamins (A, and B vitamins), it is also rich in polyphenols,
and it is consumed plain or mixed with honey, especially for increasing the immune system,
meeting the protein needs of athletes, etc.(Thakur et al. 2020; Li et al. 2018). Studies with bee
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pollen have shown that the total polyphenol content of the pollen varies depending on the
flora (Saral et al. 2021). As a matter of fact, it has been reported that the TPC value of bee
pollen varies between 5.00 mg GAE/g and 15.00 mg GAE/g (Saral et al 2021; Kolaylı and
Keskin, 2020; Karkar et al. 2021). When compared with these values, it is possible to say that
chestnut pollen also has a high polyphenol value.. It was not possible to compare chestnut
flower with TPC as there are limited studies in the literature. Propolis is a bee product and is
known for its balsamic content rich in polyphenols. Studies have reported that the amount of
TPC of propolis varies depending on the flora. Various studies have shown that the amount of
TPC in raw propolis varies between 20 mg and 240 mg/g. Chestnut flowers are natural
products used as functional food, and their high content of polyphenols has a high potential
especially in the beverage industry (Carocho et al. 2014). It has been determined that chestnut
flower contains approximately 40 mg of TPC per gram according to the amount of dry matter,
which constitutes a very high value compared to the honey and the pollen.
As a result, in this study, the amounts of polyphenols, which are the most important
components of non-wood chestnut products, were compared for the first time. It was
determined that the amount of polyphenols changed according to decreasing order as propolis,
flower, pollen and honey.
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ÖZET
Tedarik zinciri ağ tasarımı, tedarik zinciri yönetiminde en önemli planlama problemlerinden
biridir. Günümüzde tasarım kararları, uzun yıllar boyunca karmaşık ve belirsiz iş ortamlarında
iyi işlev görecek kadar uygulanabilir olmak durumundadır. Tedarik zinciri ve lojistikteki
operasyonlar, işletmelerin rekabetçi kalabilmeleri için hayati araçlar olmaya devam
ettiklerinden günümüzün en önemli ekonomik faaliyetlerinin bir parçasıdır. Şirketler, zaman
içinde talebin değişkenliği ve belirsiz gelişimi ile başa çıkabilmek amacıyla tedarik zinciri ağı
tasarımına ihtiyaç duymaktadırlar. Verimli bir tedarik zinciri ağı, müşterilerin taleplerini hızlı
ve en az maliyetle karşılamaya katkıda bulunmaktadır. Bu nedenle, talep belirsizliği altında
tedarik zinciri ağı tasarımı ile ilgili bu çalışmada ele alınan problemin çözülmesi önemlidir.
Firmalar için ciddi zorluklardan birisi en iyi tedarik zinciri performansını elde etmek için
nakliye akışının nasıl koordine edileceğini ve taşınan gönderilerin nasıl konsolide edileceğini
belirlemektir. En yaygın çözümlerden biri, birden fazla tedarikçiden gönderileri toplayan, bu
gönderileri birleştiren ve konsolide gönderileri uygun perakendecilere yönlendiren transfer
merkezleri kurmaktır.
Bu çalışma, bir tedarik zincirinde yer alan transfer merkezlerini konumlandırma ve dağıtım
rotalarını belirleme problemini talep belirsizliği altında incelemektedir. Çalışmada bir dizi
üreticiler, bir dizi potansiyel transfer merkezleri ve bir dizi perakendeciden oluşan bir tedarik
zinciri dağıtım ağının yeniden tasarımı incelenmiştir. Üreticileri, transfer merkezlerini ve
perakendecileri içeren bu tedarik zincirinin temel özelliği, nakliye maliyetlerine ek olarak,
transfer merkezlerinin açılması ve kapanması maliyetlerinin de olmasıdır. Problem temel olarak
transfer merkezlerinin sayısını optimize etme fikrinden kaynaklanmıştır. Problemi çözmek için
yeni tesislerin nerede konumlanacağını, kaç tane açık transfer merkezi kalacağını ve hangi
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şehirlerin hangi transfer merkezlerinden hizmet alacağını belirlemek için iki aşamalı stokastik
bir matematiksel programlama modeli tanıtılmış ve sayısal verilerle bir uygulama yapılmıştır.
Anahtar kelimeler: Tedarik Zinciri, Transfer Merkezi, Belirsizlik, Ağ Tasarımı, Stokastik

ABSTRACT
Supply chain network design is one of the most important planning problems in supply chain
management. Design and redesign decisions today have to be feasible to apply in complex and
uncertain business environments for many years to come. Operations in supply chain and
logistics are part of today's most important economic activities as they continue to be vital tools
for businesses to stay competitive. Companies need supply chain network design to cope with
the volatility and uncertain evolution of demand over time. An efficient supply chain network
contributes to meeting the demands of customers quickly and at a minimum cost. Therefore, it
is important to solve the problem addressed in this study on supply chain network design under
demand uncertainty. One of the serious challenges for companies is determining how to
coordinate the flow of shipping and consolidate shipments to achieve the best supply chain
performance. One of the most common solutions is to set up transfer centers that collect
shipments from multiple suppliers, consolidate those shipments, and forward consolidated
shipments to the appropriate retailers.
This study examines the problem of positioning transfer centers and determining distribution
routes in a supply chain under demand uncertainty. In the study, the re-design of a supply chain
distribution network consisting of a number of manufacturers, a number of potential transfer
centers and a number of retailers was examined. The main feature of this supply chain, which
includes manufacturers, transfer centers and retailers, is that in addition to transportation costs,
there are also costs for opening and closing transfer centers. The problem mainly arose from
the idea of optimizing the number of transfer centers. To solve the problem, a two stage
stochastic mathematical programming model is developed and an application is conducted with
numerical data to determine where the new facilities will be located, how many transfer centers
will remain open and which cities will receive service from which transfer centers.
Keywords: Supply Chain, Transfer Center, Uncertainty, Network Design, Stochastic
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Artan pazar rekabeti, değişken müşteri talepleri, ekonomik ve teknolojik küreselleşmenin hızlı
gelişimi nedeniyle bir tedarik zinciri ağı tasarlamak ve yönetmek çok önemli hale gelmiştir.
Etkin bir tedarik zinciri ağı, müşterilerin taleplerine hızlı bir şekilde cevap verilmesine ve tüm
üyeler arasında iş birliği ve koordinasyona bağlı olan tedarik zincirinin başarıya ulaşmasına
katkıda bulunacaktır. Tedarik zinciri ağı tasarımı, bir müşteri grubuna ürün sağlamak için
gereken tedarik, üretim ve dağıtım tesislerinin sayısı, konumu, kapasitesi ve misyonu hakkında
hem stratejik hem de taktik kararları içerir. (W. Klibi and A. Martel, 2013)
Bir firmanın planlama faaliyetlerinin önemli bir bileşeni, tedarik zincirinin verimli tasarımı ve
işletilmesidir. Tedarik zinciri, hammadde elde etmek, bu hammaddeleri bitmiş ürünlere
dönüştürmek ve bu ürünleri müşterilere dağıtmak için organize edilen tedarikçiler, üretim
tesisleri, depolar ve dağıtım kanallarından oluşan bir ağdır. Stratejik seviye tedarik zinciri
planlaması, ağın konfigürasyonuna, yani tesislerin sayısı, konumu, kapasitesi ve teknolojisine
karar vermeyi içerir. Tedarik zinciri operasyonlarının taktik seviye planlaması, ürünlerin satın
alınması, işlenmesi ve dağıtımı için toplam miktarlara ve malzeme akışlarına karar vermeyi
içerir. Tedarik zincirinin stratejik konfigürasyonu, verimli taktik operasyonları etkileyen kilit
bir faktördür ve bu nedenle firma üzerinde uzun süreli bir etkiye sahiptir. Ayrıca, tedarik zinciri
konfigürasyonunun uzun süreler boyunca önemli sermaye kaynaklarının taahhüt edilmesini
içermesi, tedarik zinciri ağı tasarım problemini son derece önemli hale getirir. (Tjendera ve
diğerleri, 2004)
Gerçek hayattaki çeşitli uygulamalar nedeniyle, tedarik zinciri ağı tasarımı problemlerinde
keşfedilecek birçok ilginç araştırma konusu bulunmaktadır. Bu bağlamda, gerçek hayattaki bir
uygulamadan kaynaklanan transfer merkezi yerleşimi sorunlarıyla bağlantılı olarak bazı
taşımacılık konsolidasyon stratejilerinin incelenmesi gereklidir. Taşımacılık sektöründeki
analizin temel amacı olan maliyetleri en aza indirme arayışında, bunların nicelleştirilmesine ve
optimizasyonuna yanıt veren dört ana model ortaya çıkmıştır; müşterilerin tesislere atanması,
konsolidasyon ve dekonsolidasyon tesislerinin yeri, malların dağıtımı için araçların
yönlendirilmesi ve servis ağlarının tasarımı. Yukarıda belirtilen modellerden bir veya daha
fazlasının uygulanması, şirketlerin operasyonları için en iyi koşulları elde etmelerini sağlaması
için gereklidir (Arango-Serna ve diğerleri, 2015) (Bettinelli ve diğerleri, 2011).
Tedarik zinciri ağı tasarlanmasında veya yeniden tsarlanmasında en önemli parametrelerden
biri de sistemdeki belirsizliklerin çözülmesi veya belirsizliklerin göz önünde bulundurularak
tasarımın gerçekleştirilmesidir. Belirsizlikler çok sayıda parametreden doğabilmektedir ve
bunların başında talep belirsizliği gelmektedir. Belirsizliklerin her zaman var olduğu gerçek
hayat sistemlerinde mevcut bir ağın yeniden tasarımı her zaman ihtiyaç duyulan bir
operasyondur çünkü belirsizliklerin seviyesi ve etkisi değişebilmektedir. Bu motivasyonla, bu
çalışmada mevcut bir tasarımı olan bir tedarik ağında talep belirsizliği de göz önünde
bulundurularak yeniden tasarımı gerçekleştirilmiştir. Detayda, bir lojistik firmasının verileri
üzerinde uygulama yapılmıştır. Her bir şehrin diğer şehirlerden toplam talebi değişkenlik
gösterdiğinde, transfer merkezleri mevcut olduğu şehirlerde kalmaya devam edebiliyorsa,
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kapatılabiliyorsa veya sıfırdan başka bir şehirde kurulabiliyorsa en düşük maliyetli optimum
tedarik zinciri ağ tasarımının nasıl olması gerektiği, kaç adet transfer merkezi olması gerektiği,
hangi şehirlerde transfer merkezlerinin olması gerektiği, hangi transfer merkezlerinin hangi
şehirlere hizmet verebileceği, maliyet argümanlarına göre mevcuttaki bir transfer merkezinin
kapanması ihtiyacını, sıfırdan bir şehirde kurulmasının tasarruf sağlayıp sağlamadığı
konularına cevap aranmıştır.
PROBLEMİN TANIMI
Bu çalışmada, talep belirsizliği altında üç kademeli bir tedarik zinciri ağının tasarımına
odaklanılmıştır. Tedarik zinciri, bazı potansiyel üreticileri, transfer merkezi tesislerini ve
perakendecileri içerir. Perakendeciler satıştan sorumludur ve rastgele değişkenler olarak kabul
edilen belirsiz pazar talepleriyle karşı karşıyadır. Perakendeciler üreticilere siparişlerini
iletmektedirler. Ürünler üretilip sevkiyata hazır hale getirildikten sonra konsolidasyon yoluyla
dağıtım merkezlerine taşınmakta ve daha sonra birden fazla varış noktasına teslim edilmek
üzere ayarlanmaktadırlar.
Şekil 1, temel ağ yapısını göstermektedir. Tedarik zincirinin düğümleri arasında akış
değişkenleri tanımlamak yerine yol veya rota kavramı da kullanılmaktadır (Baghalian ve
diğerleri, 2013). Bu nedenle bir üreticiden başlayıp bir dağıtım merkezinden geçen ve bir
perakendeciye kadar uzanan her bağlantı potansiyel bir ulaşım rotası olarak kabul edilebilir.

Şekil 1: Ağ yapısı (Ovidiu C. ve diğerleri, 2020)
İndisler
ݔǣo 
ݓǣ 
ݕǣG 
ݖǣ 
ݏǣ
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Parametreler
݀௭௦   ݖݏ 
ܿ௪  ݓ 
ܿ௬  ݕ 
ܽ௫௭  ݔ ò  ݖÇ
ܽ௫௪  ݔ ò ݓÇ
ܽ௬௭   ݖݕ Ç
ܽ௪௬  ݕݓ 
ݍ௬  ݕ 
ݎ௬  ݕ 
 ௦  ݏ çÇÇºÇ

Karar Değişkenleri
௦
݂௫௭
 ݔݏ ԢݖԢÇÇ
௦
݃௫௪௬௭
 ݔݏ ԢݖԢÇÇ

ͳݕÇÇǡ
݇௬ ൜
ͲÇÇ

ͳݕÇÇǡ
݉௬ ൜
ͲÇÇ
ͳ ݕݏᇱ  ݖᇱ ÇÇǡ
௦
൜
݈௬௭
ͲÇÇ

Amaç Fonksiyonu
௦
௦
݉݅݊  ݍ௬ ݇௬   ݎ௬ ݉௬     ௦   ݂௫௭
ܽ௫௭    ௦     ݃௫௪௬௭
൫ܽ௫௪   ܽ௪௬  ܽ௬௭ ൯ ሺͳሻ
௬

௬

௦

௫

௭

௦

௫

௪

௬

௭

Kısıtlar

௦
  ܿ௬ ݇௬ ݕǡ ݏሺʹሻ
   ݃௫௪௬௭
௫

௪

௭

௦
   ݃௫௪௬௭
  ܿ௪ ݇௪ ݓǡ ݏሺ͵ሻ
௫

௬

௭

௦
௦
  ݃௫௪௬௭
  ܿ௬ ݈௬௭
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௦
௦
   ݃௫௪௬௭
ൌ ݀௭௦ ݖǡ ݏሺͷሻ
 ݂௫௭
௫

௪

௬

݇௬  ݉௬ ൌ ͳݕሺሻ
௦
 ݈௬௭
ൌ ͳݖǡ ݏሺሻ
௬
௦
݈௬௭
  ݇௬ ݕǡ ݖǡ ݏሺͺሻ
௦
݇௬       ݃௫௪௬௭
 ݕǡ ݏሺͻሻ
௫

௪

௭

௦
݇௪       ݃௫௪௬௭
 ݓǡ ݏሺͳͲሻ
௫

௬

௭

௦
  Ͳݔǡ ݖǡ ݏሺͳͳሻ
݂௫௭
௦
  Ͳݔǡ ݓǡ ݕǡ ݖǡ ݏሺͳʹሻ
݃௫௪௬௭

݇௬    אሼͲǡͳሽݕሺͳ͵ሻ
݉௬    אሼͲǡͳሽݕሺͳͶሻ
௦
݈௬௭
   אሼͲǡͳሽݕǡ ݖǡ ݏሺͳͷሻ

(1)numaralı denklem amaç fonksiyonu vermektedir ve toplam maliyeti en küçüklemektedir.
Senaryolardaki aktarmasız sevkedilen teslimat miktarının transfer merkezi kapasitesini
aşamayacağı (2), (3) ve (4) numaralı kısıtlarda verilmiştir.
Senaryolardaki toplam talebin toplam sevkedilen gönderi miktarı kadar olduğu (5) numaralı
kısıtta ifade edilmiştir.
Bir transfer merkezinin hem açık hem de kapalı olamayacağı (6) numaralı kısıtta aktarılmıştır.
Birden fazla transfer merkezinden aynı perakendeciye teslimat yapılamayacağı (7) numaralı
kısıtta verilmiştir.
Senaryolardaki aktarmalı sevkedilen teslimatların yalnızca açık olan transfer merkezlerden
aktarılabileceği (8) numaralı kısıtta gösterilmiştir.
Senaryolardaki aktarma yapılmayan transfer merkezlerinin açık kalamayacağını ifade eden
kısıtlar (9) ve (10) numaralı kısıtlardır.
Karar değişkenlerinin negatif olmama kısıtı (11) ve (12) numaralı kısıtlarda verilmiştir.
İki karar değişkenlere ait kısıtlar (13), (14) ve (15) numaralı kısıtlarda gösterilmiştir. Buna göre
sadece 1 ya da 0 değeri alabilmektedirler.
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ANALİZ
Bu bölümde, analiz sonuçları sunulmuş ve değerlendirilmiştir. Modeli değerlendirmek için
kullanılan tedarik zinciri örneğinde üretim merkezinin bulanabileceği 25 olası il, teslimatların
aktarıldığı olası 25 farklı ilde olabilecek transfer merkezi ve şirketin hizmet verdiği 25 farklı
ilde bulunan perakendeciden oluşmaktadır. Başlangıçta 10 adet transfer merkezi açık
konumdadır. Açık transfer merkezlerinin hangi şehirlerde olduğu Şekil 2’de mavi renk ile
çalışma verisini oluşturan diğer iller ise sarı renk ile gösterilmiştir. Modelde talep belirsizliği 3
farklı senaryoda sağlanmıştır. Oluşturulan model, GAMS programı kullanılarak kodlanmış ve
çözülmüştür. Tüm deneyler 11th Gen Intel(R) Core (TM) i7 @ 2.80GHz ve 16 GB RAM'e
sahip bir bilgisayar üzerinde gerçekleştirilmiştir.

Şekil 2: Çalışma verisine dahil olan iller

Yapılan uygulama sonucunda 4 ilde daha transfer merkezinin açıldığı gözlemlenmiştir.
Bunlar Adana, Ankara, Antalya ve Malatya illerindedir. Şekil 3’te bu yeni açılan dağıtım
merkezleri kırmızı renk ile belirtilmiştir.
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Şekil 3: Uygulama sonrası yeni açılan dağıtım merkezleri (kırmızı)

Kapanan bir transfer merkezi gözlemlenmemiştir. Uygulama sonucunda toplam açık transfer
merkezi sayısı 14 olmuştur.

TARTIŞMA VE SONUÇ
Bu çalışmada, talep belirsizliği altında üreticiler, transfer merkezleri ve perakendecileri içeren
bir tedarik zinciri tasarlamak için iki aşamalı stokastik matematiksel model geliştirilmiştir.
Oluşturulan model ve çözüm yaklaşımını incelemek için sayısal verilerle test edilmiştir.
Sonuçlar, yeniden tasarlanan tedarik zinciri ağ tasarımının talep belirsizliği altında iyi
performans gösterdiğini göstermektedir. Bu çalışmada sunulan tedarik zinciri ağ tasarım
modeli, bir envanter yönetimi politikasını dahil ederek genişletilebilir. Ek olarak, gelecekteki
araştırmalar için bir başka ilginç araştırma konusu, bu çalışmayı zenginleştirecek olan
belirsizlik altındaki performansı ölçmek için risk ölçümlerini de dikkate almak olabilir.
Dağıtım ağı tasarım probleminin bir diğer unsuru da sevkiyat süresidir. Maliyet önemli bir
unsur olmasına rağmen, sevkiyat süresi de bir o kadar önemli olan bir diğer özelliktir. Öncelikli
gönderilerde maliyet zamandan daha az önemlidir. Nakliye süresinin azaltılması, daha fazla
merkezden merkeze doğrudan bağlantı gerektirir ve bu da daha yüksek hat taşıma maliyetlerine
neden olur. Çalışma bu alanda da genişletilirse literatür açısından faydalı olacaktır.
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ÖZET
E-ticaretin hızla yaygınlaşması nedeniyle, lojistik sektörü dünyanın en hızlı büyüyen
sektörlerinden biri haline gelmiştir. Bu sektör, teslimat için kullanılan taşıtlar ve dağıtım
merkezi gibi büyük yatırımlar gerektirmektedir. Bu sektördeki şirketlerin temel yetkinlikleri
teslimatın hızı ve doğruluğudur. Bu sağlanan teslimat hizmetinin müşterileri coğrafi olarak
geniş bir alana yayılmıştır. Bu nedenle, güvenilir ve verimli bir dağıtım ağı, firmaların en
önemli varlığıdır. Lojistik dağıtım ağı tasarımı, lojistik maliyetlerini önemli ölçüde azaltmayı
ve aynı zamanda tüketici hizmetinin kalitesini iyileştirmeyi amaçlamaktadır. Dağıtım ağı
problemleri çok karmaşıktır. Çünkü temeldeki değişkenlerin pek çok olası kombinasyonu
vardır. Örneğin, dağıtım ağının konsolide edilmesinin envanterle ilgili giderleri azaltması
beklendiğinden, yönetim dağıtım merkezi sayısını azaltarak toplam lojistik maliyetlerini
azaltmak isteyebilir. Ne yazık ki, daha az dağıtım merkezine sahip olmak nakliye maliyetini
artırabilir. Çünkü başlangıç ve varış noktaları arasındaki daha uzun mesafeler ile daha fazla
sipariş karşılanacaktır. İdeal dağıtım ağı yapısı, sistem genelindeki toplam maliyeti en aza
indirmek ve belirtilen hizmet seviyesini karşılamak için depolama maliyeti, envanter maliyeti
ve nakliye maliyeti arasındaki dengeyi sağlamalıdır. Hangi dağıtım merkezlerinin açılacağı ve
her müşteriye hizmet vermek için hangi dağıtım merkezinin kullanılacağı belirlenmelidir.
Sonuç olarak, her iki hedefi aynı anda karşılayacak şekilde bir model kurmak gerekir.
Yapılan bu çalışmada lojistik servis sağlayıcıları için dağıtım merkezi tesisi ve dağıtım
ağlarının optimum tasarımı amaçlanmıştır. Dağıtım ağı tasarımı problemini açıklığa
kavuşturmak için, gerçek bir örnek olay incelemesi olarak Türkiye’nin önde gelen bir üçüncü
parti lojistik servis sağlayıcısın dağıtım ağı ele alınmıştır. Dağıtım merkezlerinin sayısının,
konumlarının ve atanmış hizmet alanlarının yanı sıra talep noktaları ve dağıtım merkezleri ile
dağıtım merkezleri arasındaki rotaların belirlenmesini kapsayan bir uygulama yapılmıştır.
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Maliyetler, mevcut ağ tasarımındaki bir dağıtım merkezinin kapatılmasını destekleme durumu
ve ne kadar maliyet oluşturacağının araştırılması yapılmıştır. Örneğin, belirli bir bölgede talepte
bir düşüş yaşanırsa veya komşu bir dağıtım merkezi tesisinin kapatılmasına göre daha
ekonomik bir şekilde sistemin çalışma durumunun ortaya çıkması araştırılmıştır. Mevcut
sistemde yeni bir dağıtım merkezi tesisi kurmak mantıklı mı, ideal konumu nerede olmalı,
hizmet alanları ideal midir veya hizmet alanı sınırlarını kaydırarak ne gibi maliyet tasarrufu
sağlanabilir sorularına yanıt aranmıştır.
Anahtar kelimeler: Dağıtım Merkezi, Parsiyel Taşımacılık, Lojistik, Ağ Tasarımı.

ABSTRACT
Due to the rapid spread of e-commerce, the logistics industry has become one of the fastestgrowing industries in the world. This sector requires large investments such as delivery vehicles
and distribution centers. The key competencies of companies in this industry are speed and
accuracy of delivery. The customers of this provided delivery service are geographically spread
over a wide area. Therefore, a reliable and efficient distribution network is the most important
asset of companies. Logistics distribution network design aims to significantly reduce logistics
costs and at the same time improve the quality of consumer service. Distribution network
problems are very complex because there are many possible combinations of underlying
variables. For example, since consolidating the distribution network is expected to reduce
inventory-related expenses, management may want to reduce overall logistics costs by reducing
the number of distribution centers. Unfortunately, having fewer distribution center can increase
the shipping cost. Because with longer distances between the start and destination points, more
orders will be fulfilled. The ideal distribution network structure should strike a balance between
storage cost, inventory cost, and shipping cost to minimize the overall system-wide cost and
meet the specified service level. It should be determined which distribution centers will be
opened and which distribution centers will be used to serve each customer. As a result, it is
necessary to establish a model to meet both objectives simultaneously.
In this study, optimum design of distribution center facility and distribution networks for
logistics service providers is aimed. In order to clarify the distribution network design problem,
the distribution network of a leading third-party logistics service provider in Turkey is
considered a real case study. An application covering the number of distribution centers, their
locations, and assigned service areas as well as the determination of demand points and routes
between distribution centers and distribution centers have been made. Costs, support for the
closure of a distribution center in the current network design, and how much it would cost were
investigated. For example, if there is a decrease in demand in a particular region or if a
neighboring distribution center facility is closed, it is investigated that the operating state of the
system will emerge in a more economical way. Answers were sought to the questions of
whether it makes sense to establish a new distribution center facility in the current system,
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where should its ideal location be, whether the service areas are ideal or what kind of cost
savings can be achieved by shifting the service area boundaries.
Keywords: Distribution Center Facility, Partial Transportation, Logistics, Network Design

GİRİŞ
The Council of Logistics Management (CLM) tarafından yapılan lojistik tanımının bugüne
kadar yapılmış en geçerli tanım olduğu ifade edilmektedir. Söz konusu tanıma göre müşterilerin
gereksinimlerini karşılamak amacıyla her çeşit ürünün, servis hizmetinin ve bilgi akışının,
kaynaktan son kullanıcıya ulaştırılmasına ilişkin tedarik zinciri kapsamındaki hareketlerin etkili
ve verimli bir biçimde planlanması, depolanması, taşınması ve kontrol altında tutulması
faaliyetleri lojistik kavramını oluşturmaktadır (Bakan ve Şekkeli, 2017).
Dağıtım ağı tasarımı, telekomünikasyon, lojistik ve ulaşım gibi alanlarda uygulamaları olan bir
konudur. Bu alanda geliştirilen kapsamlı çalışmalar ve incelenen uygulamalar, Contreras
(2015), Alumur ve Kara (2008) ve Campbell ve O'Kelly (2012) tarafından hazırlanan
çalışmalarda çok iyi özetlenmiştir. Bu eserler ve buradaki referanslar, bu alanda çeşitli araştırma
dallarının ve problem sınıflarının bulunabileceğini göstermektedir.
Taşımacılık şirketleri, karlı dağıtım şemaları önerebilmek için lojistik fonksiyonları
planlanmalı ve analiz etmelidir. (Lindholm ve Behrends, 2012). Bunun için, müşterilere yapılan
teslimatların kalitesini etkilemeden oluşan maliyetleri en aza indiren dağıtım planları oluşturan
optimizasyon araçlarının uygulanması gereklidir (Arango-Serna ve diğerleri, 2018). Piyasada
rekabet edebilmek için herhangi bir şirket, müşterilerini en iyi hizmet seviyesinde ve mümkün
olan en düşük maliyetle memnun etmek için tedarik zinciri yönetimini geliştirmek zorundadır.
Bu nedenle lojistik akışını stratejik, taktiksel ve operasyonel gibi farklı seviyelerde optimize
etmek kilit öneme sahiptir. Stratejik düzeyde, ağ tasarımı problemleri, özellikle tesis yerleşimi
teorisi kullanılarak araştırmacıları tarafından geniş çapta incelenmiştir. İlgili literatüre ilişkin
genel bilgiler (Owen ve Daskin, 1998), (Daskin ve diğerleri, 2003) ve (Melo ve diğerleri, 2009)
tarafından sağlanmaktadır.
Bu tasarım problemleri, mal taşımacılığı endüstrisi için stratejik bağlamda tipiktir ve bu nedenle
yalnızca bu tür firmalarla sınırlı değildir. Posta, koli veya hacimli malların taşıma ağlarının
tasarlanmasında da kullanılabilir. (Lee ve Moon, 2014)
Bu çalışmada, çeşitli konuların araştırılmasıyla ilgilenilmiştir. Gerçekleşen taşıma miktarı
biliniyor ve dağıtım merkezleri sıfırdan herhangi bir yere kurulabiliyorsa, en uygun ağ yapısının
nasıl olması gerektiği çalışılmıştır. Tamamen yeni bir sistem yapılandırması durumunda,
dağıtım merkezi tesisleri ve talep noktaları arasındaki teslimatların sonucu ihtiyaç duyulan
dağıtım merkezi tesislerinin sayısı, konumu ve rotalarının belirlenmesiyle ilgilenilmiştir.
İkinci bölümde çalışmaya konu olan problem detaylı olarak tanımlanmış ve probleme ait
hazırlanan matematiksel modelin detayları verilmiştir. Problemin uygulama aşamaları,
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sonuçları ve yorumları üçüncü bölümde sunulmuştur. Son bölümde çalışmaya ilişkin sonuçlar
tartışılıp gelecekte daha fazla geliştirme için öneriler paylaşılıp sonlandırılmıştır.
PROBLEMİN TANIMI VE MATEMATİKSEL MODEL
Dağıtım ağı tasarım problemleri; lojistik hizmet sağlayıcılarının, dağıtım merkezlerinin yeri,
alıcı şehirlerin dağıtım merkezlerinin hizmet alanlarına tahsisi ve başlangıç şehirleri, alıcı
şehirleri, dağıtım merkezlerini birbirine bağlayan ulaşım yollarının belirlenmesi gibi kararların
verilmesi gerektiğini göstermektedir. Bu birbiriyle ilişkili kararlar, müşteri hizmetlerinin
kalitesini ve toplam lojistik sistem maliyetini etkiler. Bu nedenle ağ tasarım problemi birbiriyle
ilişkili iki problemi kapsar: toplama-dağıtma tasarımı ve dağıtım merkezleri arasındaki hat
taşımacılığı tasarımı. Birbiriyle ilişkili bu iki model de konum veya rota planlama modelinin
genelleştirilmiş bir versiyonudur. İki modelleme seviyesinin tüm karar değişkenleri karşılıklı
olarak bağımlı olduğundan, çok karmaşık bir problemdir (Wu ve diğerleri, 2002). Dağıtım
merkezi, kamyon yükünden daha az (parsiyel) taşımalar için ölçek ekonomileri sağlamak üzere
belirli talep noktalarındaki parsel miktarlarını bir araya getiren bir konsolidasyon merkezidir.
Bir dağıtım merkezine ait tüm talep noktaları, dağıtım merkezinin hizmet alanını oluşturur.
Parsiyel taşımacılık endüstrisi için kilit konular arasında dağıtım merkezlerinin konumu,
yüklerin kamyonlara atanması ve toplama-dağıtma programlanması yer alır (Ghiani ve diğerleri
2003).
Ulaşım ağı tasarımı problemini çözmek için gerçek bir vaka çalışması yapılmıştır. Bu çalışmaya
ait veriler Türkiye’de faaliyet gösteren 3. Parti Lojistik firmalarından biri tarafından
sağlanmıştır. Dağıtım ağları, toplam 25 şehre hizmet veren 20 dağıtım merkezinden
oluşmaktadır. Dağıtım merkezlerinin bulunduğu şehirler Şekil 1'de gösterilmektedir. Şekil 2 ise
talebin iller arasındaki yoğunluk dağılımını göstermektedir. Daha koyu alanlar daha yüksek
talebi gösterir. Üç katmandan oluşan bir dağıtım ağı incelenmiştir ve Şekil 3’te şema olarak
gösterilmiştir. İlk katmanda dikdörtgen şekli gönderici şehirleri, ikinci katmanda çember şekli
dağıtım merkezlerini, çüncü katmanda üçgen şekli alıcı şehirleri ve oklar rotaları temsil
etmektedir.
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Şekil 1: Dağıtım merkezi bulunan şehirler

Şekil 2: Şehirlerin talep yoğunluk haritası
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Şekil 3: Dağıtım ağı

Firmanın mevcut dağıtım ağı Türkiye’deki 25 şehirden 25 şehre malların taşınması üzerinedir.
İstanbul şehri, İstanbul Anadolu ve İstanbul Avrupa olarak ikiye ayrıldığından İstanbul
Anadolu ve İstanbul Avrupa iki ayrı şehir olarak kabul edilmektedir. 25 şehir; çıkış şehri, varış
şehri ve dağıtım merkezinin ortak kümesidir. Mevcut sistemde 20 adet şehirdeki dağıtım
merkezi açıktır. Gönderiler bir şehirden diğerine taşınırken doğrudan varış şehrine gidebileceği
gibi talebin hacmine göre dağıtım merkezlerine uğrama ihtimali de bulunmaktadır. Maliyet
tasarrufu sağlayabilmek amacıyla küçük hacimli gönderiler dağıtım merkezlerinde konsolide
edilmektedir. Gönderiler bir tane dağıtım merkezinde aktarma yapılabileceği gibi mesafeye
bağlı olarak iki dağıtım merkezine de aktarma yapılabilmektedir. Her varış şehrinin hizmet
aldığı sadece bir tane dağıtım merkezi mevcuttur.
Bu bağlamda çalışma modeline ait tanımlamalar aşağıdaki gibidir.
25 şehirden oluşan bir V kümesi belirlenmiştir. ݆ǡ ݇ǡ ݈݉ bu şehirleri temsil etmektedir ve V
kümesinin birer elemanıdır.
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İndisler
݆ǣçÇçǢ݆ ܸ א
݈ǣÇççǢ݈ ܸ א
݇ǣ ºÇÇǢܸ א
݉ǣG ºÇÇǢ݉ ܸ א


Parametreler
݀  ݆ ç݈ççÇÚ 
ܽ   ºÇÇ
ܽ   ºÇÇ
ܿ  ݆ ç݈çÇçÇ
ܿ  ݉ ç݈çÇçÇ
ܿ  ݆ ç݇çÇçÇ
ܿ  ݇ ç݉çºÇÇÇçÇ
݂  ݀݉ ºÇÇ
݃  ݉ ºÇÇ

Karar Değişkenleri
ݐ ൜

ͳ݉ºÇÇǡ
Ͳ

ͳ݉ºÇÇÇÇǡ
ݏ ൜
ͲÇÇ
ͳ݉ºÇÇ݈ºÇÇçÇÇÇǡ
ݎǡ ൜
ͲÇÇ
ݔ  ݆ ç݈çÇçÇÚ 
ݕ  ݆ ç݈çÇçÇÚ 

Amaç Fonksiyonu
ܼ݉݅݊ ൌ     ݈݆ܿ ݈݆ݔ      ݈݆݉݇ݕ൫݆ܿ݇ ܿ݇݉  ݈ܿ݉ ൯   ݂݉  ݉ݐ  ݃݉   ݉ݏሺͳሻ
݆

݆

݈

݇ ݉

݉

݈

݉

Kısıtlar
 ݔ    ݕ ൌ ݀ ݆ǡ ݈ሺʹሻ






   ݕ   ܽ ݐ ݉ሺ͵ሻ
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   ݕ   ܽ ݐ ݇ሺͶሻ






  ݕ   ܽ ݎǡ ݉ǡ ݈ሺͷሻ




 ݎǡ ൌ ͳ݈ሺሻ


ݎǡ   ݐ ݉ǡ ݈ሺሻ
ݐ  ݏ ൌ ͳ݉ሺͺሻ
ݐ       ݕ  ݉ሺͻሻ






ݐ       ݕ  ݇ሺͳͲሻ






ݐ    אሼͲǡͳሽ݉ሺͳͳሻ
ݏ    אሼͲǡͳሽ݉ሺͳʹሻ
ݎǡ    אሼͲǡͳሽ݉ǡ ݈ሺͳ͵ሻ
ݔ  Ͳ݆ǡ ݈ሺͳͶሻ
ݕ   Ͳ݆ǡ ݇ǡ ݉ǡ ݈ሺͳͷሻ

Aktarmalı taşıma, aktarmasız taşıma, dağıtım merkezi açma ve dağıtım merkezi kapatma
maliyetlerinden oluşan amaç fonksiyonu (1) toplam sistem maliyetini minimize etmektedir.
Amaç fonksiyonun ilk kısmı aktarmasız toplam taşıma maliyetini, ikinci kısmı aktarmalı
toplam taşıma maliyetini, üçüncü kısım aktarma merkezi kurulum maliyetini, dördüncü kısmı
aktarma merkezi kapatma maliyetini ifade etmektedir.
Kısıt (2), toplam gönderi hacminin aktarmalı ve aktarmasız taşınan gönderi hacminin toplamına
eşit olduğunu ifade etmektedir.
Kısıt (3), kısıt (4) ve kısıt (5), aktarmalı gönderilen ürün hacminin dağıtım merkezi kapasitesini
aşamayacağını temsil etmektedir.
Kısıt (6), her bir varış şehrine sadece bir dağıtım merkezini atamaktadır. İki farklı dağıtım
merkezinden aynı şehre teslimat yapılması mümkün değildir.
Kısıt (7), dağıtım merkezinin açık olduğu durumlarda dağıtım merkezi üzerinden gönderilerin
aktarılabileceğini ifade etmektedir.
Kısıt (8), bir dağıtım merkezinin ya açık ya da kapalı olabileceğini göstermektedir.
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Kısıt (9) ve Kısıt (10), aktarma yapılmayan dağıtım merkezinin kapanacağını ifade etmektedir.
Kısıt (11), Kısıt (12) ve Kısıt (13) ikili karar değişkenlerinin “0” veya “1” değerlerini alacağını
ifade eder.
Kısıt (14) ve Kısıt (15) numaralı kısıtlar, karar değişkenlerinin 0 veya pozitif değerler almasını
sağlar.
UYGULAMA
Bu bölümde, Türkiye’de hizmet veren bir lojistik firmasından elde edilen verilerle probleme ait
oluşturulan deterministik modelin performansı ve etkinliği değerlendirilmiştir.
Veri setine ait şehirler ve onlara atanan numaralar Tablo 1’de aktarılmıştır.

#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Şehir
ADANA
ANKARA
ANTALYA
BURSA
ERZURUM
GAZİANTEP
İSTANADOLU
İSTAVRUPA
İZMİR
KAYSERİ

#
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Şehir
KOCAELİ
MUĞLA
SAMSUN
TEKİRDAĞ
VAN
DİYARBAKIR
KONYA
SAKARYA
MERSIN
TRABZON

#
21
22
23
24
25

Şehir
ESKİŞEHİR
AYDIN
DENİZLİ
BALIKESİR
MALATYA

Tablo 1: Veri setine ait şehirler

2.80 GHz hıza ve 16 GByte belleğe sahip bir bilgisayarda çalışan GAMS 21.6 programında
kodlanan matematiksel model yine aynı program aracılığıyla çözüme ulaştırılmıştır. Program
optimal sonuca 391882 iterasyon yaparak 2523 saniyede ulaşmıştır. Tüm sistemin yıllık
maliyeti optimal tasarıma göre 832.375.541 TL olarak bulunmuştur.
Uygulama sonucu incelendiğinde daha önceden açık olmayan 18 numaralı şehir Sakarya’da
dağıtım merkezi açıldığı görülmüştür. Başka bir dağıtım merkezi kapanmamıştır. Mevcut
duruma göre veri setiyle yapılan çalışmalar sonucunda sadece bir dağıtım merkezi değişikliği
olmuştur.
Şehir sayısı arttıkça problem karmaşıklığı artacak, daha optimal bir sonuç gerekecek ve
dolayısıyla daha fazla bulgular ortaya çıkacaktır. Problemin tüm Türkiye’ye yayılarak 82 şehir
içeren veri setiyle de incelenmesi gerekir. CPLEX ile makul sürelerde çözüme
ulaşılamayacağından ileriki çalışmalarda sezgisel algoritmaya ihtiyaç duyulacaktır.
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TARTIŞMA VE SONUÇ
Bu çalışma dağıtım merkezi konumlarının dağıtım ağı tasarımı karalarında kritik öneme sahip
olduğunu göstermeyi hedeflemiştir. Tasarlanacak dağıtım ağları, dağıtım merkezlerinin
konumlarını etkilediğinden, dağıtım merkezi konumu ve dağıtım ağ tasarım problemleri aynı
anda ele alınmalıdır. Modelleme kısmında verilen kısıtlar altında, dağıtım merkezlerinin sayısı,
yerleri ve hizmet verdiği şehirlere en uygun ağ tasarımı hakkında sonuçlara varmayı sağlayan
bir model geliştirilmiştir. Bu tür dağıtım ağlarının modellenmesinin karmaşık optimizasyon
modellerinden biri olduğu görülmektedir. Bu bağlamda matematiksel model, stratejik ağ
kararlarının kalitesini değerlendirmek için bir araç olarak hizmet edebilir. Oluşturulan model
GAMS programında kodlanıp sonuçlar elde edilmiş ve yorumlanmıştır.
Yapılan literatür taramalarında, ağ tasarımında özellikle ilgi çekici olanın çözümün sağlamlığı,
yani optimal ağın tepkisinin kısıtlamalardaki değişikliklere ne kadar duyarlı olduğu
anlaşılmıştır. Problem çok karmaşık, zor ve büyük olduğundan dolayı problemin tamamının
çözümü için bir sezgisel algoritma kullanılması faydalı olacaktır. Yapılan literatür
araştırmalarında bu tür bir probleme en uygun sezgisel algoritmanın Genetik Algoritma olduğu
gözlemlenmiştir.
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ÖZET
Taze kesilmiş meyve ve sebzeler; kabuk soyma, kesme, doğrama, dilimleme veya rendeleme
yoluyla orijinal formu fiziksel olarak değiştirildikten sonra, paketlenen ürünlerdir. Taze
kesilmiş meyve ve sebze üretiminin temel amacı tüketicilere arzu edilen besin değerine ve
duyusal kaliteye sahip, kullanışlı ve taze ürün sunulmasıdır. Son zamanlarda aile yapısının
küçülmesi, tek yaşayan insan sayısının artması ile insanların gelir düzeyinin artması sonucu
taze kesilmiş ürünlere olan talep de giderek artmaktadır. Taze kesilmiş karpuzda bu anlamda
tüketiciler arasında giderek daha popüler hale gelmekte, dilim halinde veya küp küp kesilmiş
olarak pazara sunulmaktadır. Karpuzun en önemli kalite bileşeni β-karoten ve likopen olup, su
içeriği de oldukça yüksektir. Kesilmemiş karpuzlarda bu kalite bileşenlerinin miktarında daha
az değişim meydana gelmekte, su kayıpları ise daha az olmaktadır. Bununla birlikte taze
kesme işlemi ile karpuzun bütünlüğü bozulduğu ve doğrudan dış ortama açık hale geldiğinden
kalite kayıplarının hızlanması dolayısıyla raf ömrü kısalmaktadır. Karpuz meyvelerinin
kalitesi ürüne yapılan taze kesme işleminin yoğunluğuna bağlı olarak değişmekte, dilim
karpuzlarda kalite daha yavaş azalırken, küp küp kesilmiş karpuzlarda yüzey alanın artması
dolayısıyla kayıp miktarı daha da artmaktadır. Dolayısıyla parça boyutu taze kesilmiş
karpuzun kalitesini doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle taze kesilmiş karpuzda kalitenin
korunması için değişik uygulamalar yapılmaktadır. Bu derleme çalışmada taze kesilmiş
karpuzda kalitenin korunması ve raf ömrünün uzatılması amacıyla kullanılan uygulamalar
incelenmiştir. Buna göre taze kesilmiş karpuzlarda raf ömrünün uzatılması amacıyla öncelikli

Full Text Book

Page 260

euroasiasummit.org

INTERNATIONAL EUROASIA
Congress on Scientific Researches and Recent Trends 9
18-20 February 2022/Antalya – Turkey

olarak taze kesme işleminden başlayarak tüketiciye ulaşıncaya kadar tüm aşamalarda soğuk
zincirin korunmasının çok önemli olduğu belirlenmiştir. Böylece kesme işlemi sonucu
oldukça artan solunum hızı dolayısıyla ürünün metabolizma hızı azaltılmakta dolayısıyla
yaşlanma da yavaşlatılabilmektedir. Buna ek olarak ise yüzey dezenfeksiyonu amacıyla klorlu
bileşikler, ozon, ultraviyole-C, sıcak su, esansiyel yağlar, LED ışık uygulamalarının; sertliğin
korunması açısından kalsiyum uygulamaları ile diğer uygulama kombinasyonlarının;
yaşlanmanın yavaşlatılması amacıyla 1-MCP uygulamalarının; su kaybının azaltılması için ise
modifiye atmosfer paket (MAP) uygulamalarının ve kombinasyonlarının kullanıldığı tespit
edilmiştir. Buna karşın konu ile ilgili çalışma sayısının oldukça sınırlı olduğu ve daha fazla
çalışma yapılması gerektiği de saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Taze kesme, karpuz, kalite, hasat sonrası, depolama.
ABSTRACT
Fresh-cut fruit and vegetables; are products that are packaged after the original form has been
physically changed by peeling, cutting, chopping, slicing, or grating. The main purpose of
fresh-cut fruit and vegetable production is to provide consumers with useful and fresh
products with desired nutritional value and sensory quality. Recently, the demand for freshly
cut products has been increasing as a result of the shrinkage of the family structure, the
increase in the number of people living alone, and the increase in the income level of the
people. In this sense, fresh-cut watermelon is becoming more and more popular among
consumers and is offered to the market as slices or cubes. The most important quality
components of watermelon are β-carotene and lycopene, and their water content is also quite
high. There is less change in the amount of these quality components in intact watermelons
and fewer water losses. However, since the fresh-cut process destroys the integrity of the
watermelon and becomes directly exposed to the outside environment, its shelf life is
shortened due to the acceleration of quality losses. The quality of watermelon fruits varies
depending on the intensity of the fresh cutting process made to the product. While the quality
decreases more slowly in sliced watermelons, the amount of loss increases even more in
cubed watermelons due to the increase in surface area. Therefore, the size of the piece directly
affects the quality of freshly cut watermelon. For this reason, different treatments are made to
preserve the quality of freshly cut watermelon. In this review study, the applications used to
preserve the quality and extend the shelf life of freshly cut watermelon were examined.
Accordingly, in order to extend the shelf life of fresh-cut watermelons, it has been determined
that it is very important to maintain the cold chain at all stages, starting from the fresh-cut
process and reaching the consumer. Thus, the metabolic rate of the product is reduced due to
the respiratory rate, which is considerably increased as a result of the cutting process, thus
aging can also be slowed down. In addition, it has been determined that chlorinated
compounds, ozone, ultraviolet-C, hot water, essential oils, LED light treatments for surface
disinfection; calcium and other application combinations in terms of maintaining firmness; 1MCP applications in order to slow down senescence; modified atmosphere package (MAP)
applications and combinations are used to reduce water loss. On the other hand, it has been
determined that the number of studies on the subject is quite limited and more studies are
needed.
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GİRİŞ
Taze kesilmiş karpuzun tüketiciler arasında son zamanlarda giderek daha popüler hale
gelmesine karşın, kesme işleminin ürünün yüzeyindeki koruyucu tabakayı yok etmesi ve
ayrıca kesilen ürünlerin yüzey/hacim oranının artması nedenleriyle yeme kalitesinin
korunmasında güçlükler bulunmaktadır. Taze kesme işlemi ile genellikle meyvenin iç
dokuları ile dış ortam arasında, çevresel streslere karşı bir tampon sağlayan ve yüksek CO2 ve
düşük O2 gazı seviyelerini koruyan koruyucu kabuk tabakası kaldırılmaktadır (Lee vd., 2018).
Bu nedenle taze kesilmiş karpuz meyveleri dış şartlara açık hale geldiğinden hızla kalitesini
kaybetmektedir. Bu derlemede taze-kesilmiş karpuzun kalite bileşenleri, taze kesme işleminin
bu bileşenler üzerindeki etkisi ile taze-kesilmiş karpuzda kalitenin ve raf ömrünün
uzatılmasında kullanılan yöntemlerin incelenmesi amaçlanmıştır.
TAZE-KESİLMİŞ KARPUZDA KALİTE BİLEŞENLERİNİN DEĞİŞİMİ
Likopen
Karpuzun önemli kalite bileşenlerinden birisi, meyveye kırmızı rengini veren likopendir.
Likopen karpuzun kırmızı rengini oluşturmasının yanı sıra antikanserojen olması dolayısıyla
insan sağlığı açısından son derece önemli bir bileşendir. Taze kesme işlemi karpuz
meyvesinin likopen miktarını değiştirebilmekte veya azaltabilmektedir. Nitekim, 5 cm’lik
küpler şeklinde kesilen ve polistiren kaplar içerisinde 2oC sıcaklıkta 10 gün depolanan
‘SummerFlavor 800’ (çekirdekli) ve ‘SugarShack’ (çekirdeksiz) karpuz çeşitlerinin
depolamanın yedinci gününde likopen içeriklerinin sırasıyla %6 ve %11 oranında azaldığı
belirlenmiştir (Perkins-Veazie ve Collins, 2004). Benzer şekilde kabuğu soyulan taze kesilmiş
karpuz dilimlerinin 4°C'de 9 gün depolamanın ardından 2 gün raf ömrü süresince meyve
etindeki likopen miktarının 55.4'ten 47.9 mg/kg TA’a düştüğü tespit edilmiştir (Petrou vd.,
2012).
Renk
Taze kesme işlemi, kesilmiş ürünün metabolizma hızını arttırdığından, ürün hızla yaşlanmakta
ve buna bağlı olarak da renginde değişimler meydana gelmektedir. Bu değişimler sonucu
taze-kesilmiş ürünlerin görsel kalitesi azalabilmektedir. Meyve ve sebzelerde renk kalitesini
belirtmek üzere CİELAB renk koordinat sistemi kullanılmakta, koordinat düzlemindeki L
değeri ürünün parlaklığını veya renginde meydana gelen açılmayı ifade ederken, +a değerleri
kırmızı rengin değişimini göstermektedir. Yine a ve b renk değerlerinden hesaplanan hue açı
değeri ürünün gerçek rengini, kroma değeri ise renk doygunluğunu ifade etmektedir. Tazekesilmiş ürünlerde de renk kalitesi bu değerlerle gösterilmektedir. Küp şeklinde kesildikten
sonra 2oC sıcaklıkta 10 gün depolanan çekirdekli ve çekirdeksiz olmak üzere iki karpuz
çeşidinde depolama süresince parlaklığın (CIE L değeri) arttığı buna karşılık kroma
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değerlerinin azaldığı tespit edilmiştir. Bu da taze-kesilmiş karpuz küplerinin renklerinin
açıldığını dolayısıyla renk doygunluğunda azalma olduğunu göstermiştir (Perkins-Veazie ve
Collins, 2004). Aynı şekilde kabuğu soyulmuş taze-kesilmiş karpuz dilimlerinin 4°C'de 9 gün
depolamanın ardından 2 gün raf ömrü süresince parlaklığının (L*) 43,2'den 45,8'e yükseldiği
bulunmuştur (Petrou vd., 2012).
Taze kesilmiş ürünlerde kesim şekli, kesilen parçanın boyutu, kabuğun olup olmaması gibi
faktörler kalite üzerinde etkili olmaktadır. Bu özelliklerin yanı sıra taze kesme işleminde
kullanılan bıçağın özelliği de taze kesilmiş ürünün raf ömrünü etkilemektedir. Kesim öncesi
su veya hipoklorit çözeltisine daldırıldıktan sonra, bıçakla veya su jeti ile kesilip, 4oC’de 14
gün süreyle depolanan karpuzlarda dezenfeksiyon ve kesme yöntemlerinin renk, doku veya
ağırlık üzerinde etkisinin olmadığı buna karşılık su jetiyle kesilen karpuz parçalarının daha
koyu renkli olduğu belirlenmiştir (Mcglynn vd., 2007).
Aroma
Taze kesilmiş karpuzda, kesimden hemen sonra enzimlerin etkisiyle karakteristik aroma
bileşenleri oluşmaktadır. Taze kesilmiş karpuzun aromasını 8 adet doymamış 9-karbonlu
alifatik aldehit ve bir 6-karbonlu doymamış aldehit den oluşan uçucu bileşiklerin oluşturduğu
belirlenmiştir. Taze kesilmiş karpuzlardaki uçucu aroma bileşiklerinin cis-3-heksenal, cis,cis3,6-nonadienal, cis-3-nonenal, cis-6-nonenal, trans-2-nonenal, cis-2-nonenal, trans,cis-2,6nonadienal, trans,trans-2,4-nonadienal ve trans,trans, cis-2,4,6-nonatrienal olduğu; bulunan bu
bileşiklerin taze karpuz aromasını alkollerin oluşturduğu şeklindeki önceki bulgulardan farklı
olduğu belirtilmiştir. Ayrıca cis, cis-3,6-nonadienal’in yalnızca kuvvetli bir aroma verici
olmasının yanında aynı zamanda bu bileşiğin tek başına taze karpuzu anımsatan bir aromaya
sahip olduğu tespit edilmiştir (Cadwallader, 2010). Taze kesilmiş karpuzun karakteristik
aroması kesim sonrası enzimlerin aktivitesinin artması nedeniyle uzun süre korunamamakta
ve kaybolmaktadır. Taze kesilmiş, 5±1°C sıcaklık ve %90 ± 5 oransal nemde on gün boyunca
depolanmış karpuzların aromasının depolama süresince azaldığı belirlenmiştir (Xisto vd.,
2012).
Meyve Eti Sertliği
Taze-kesilmiş ürünlerde solunum hızı ve etilen üretiminin artması nedeniyle olgunlaşma ve
yaşlanma hızlanmakta, dolayısıyla meyve eti sertliği de kesilmemiş ürünlere göre daha hızlı
azalmaktadır. 5±1°C sıcaklık ve %90 ± 5 oransal nemde on gün depolama süresince taze
kesilmiş karpuz dilimlerinin meyve eti sertliğindeki azalma; dilimlerden sızan sıvı miktarı ve
çözünür pektin miktarının artması ile hücrelerin yapısal bozulması ile eş zamanlı olarak
artmıştır (Xisto vd., 2012). Taze kesme işleminde kullanılan kesim yöntemi de ürünün
metabolizması üzerinde farklı etkilerde bulunabilmektedir. Örneğin, bıçak veya su jeti ile
kesildikten sonra 4oC’ sıcaklıkta 14 gün depolanan taze kesilmiş karpuzlarda, bıçakla kesim
uygulaması dilimlerin daha hızlı yumuşamasına yol açmıştır (Mcglynn vd., 2007). Buna
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karşın taze-kesilmiş karpuzlarda meyve eti sertliğindeki değişimler çeşitlere göre farklı
olabilmektedir. 4°C'de 9 gün depolama ve 2 gün raf ömrü boyunca kabuğu soyulmuş
karpuzların orta ve kabuğa yakın kısmının et sertliği 7,3 ve 9,8 N'den 9,5 ve 12.8 N'ye
yükselmiş ancak dilimlerden kabuğun ayrılmasının sertlik üzerinde önemli etkisi olmamıştır
(Petrou vd., 2012).
Su
Ürünlerin depolanması sırasındaki en önemli kayıplardan birisi su kaybı dolayısıyla oluşan
ağırlık kayıplarıdır. Bu kayıplar ürünün görsel kalitesini etkileyerek albenisinin dolayısıyla
kalitesinin azalmasına yol açmaktadır. Taze kesilmiş 5 ±1°C sıcaklık ve %90 ± 5 oransal
nemde on gün depolanan karpuz dilimlerinin ağırlık kaybının arttığı belirlenmiştir (Xisto vd.,
2012). Taze kesilmiş karpuzlarda kesim şekli de ağırlık kaybını etkilemektedir. Nitekim, su
jeti ve bıçakla kesildikten sonra 4oC’de 14 gün depolanan karpuzlarda, bıçakla kesimin ağırlık
kaybını su jeti ile kesime göre önemli oranda arttırdığı ifade edilmiştir (Mcglynn vd., 2007).
Suda Çözünür Toplam Kurumadde (SÇKM), Şeker ve pH
Taze kesilmiş ürünlerde solunum hızının artmasına bağlı olarak SÇKM ve şeker miktarında
azalma meydana gelirken, pH miktarı artmaktadır. Küp şeklinde kesilmiş iki farklı karpuz
çeşidinin SÇKM miktarı 2oC’de 10 gün depolama süresince az oranda azalırken pH
miktarında artış meydana gelmiştir (Perkins-Veazie ve Collins, 2004). 4oC’de 9 gün süresince
depolanan kabuğu soyulmuş veya soyulmamış karpuz dilimlerinin toplam şeker miktarının
sırasıyla 76, 8 mg/mL ve 86,0 mg/mL olduğu bulunmuştur (Petrou vd., 2012).
Mikroorganizma
Ticari olarak pazarlanan taze kesilmiş karpuzların albenisinin yüksek, kalite bileşenleri
bakımından kabul edilebilir düzeyde olmasının yanı sıra mikroorganizmalar açısından da
güvenli olması gerekmektedir. Farklı lokasyonlarda satışa sunulmuş olan taze kesilmiş karpuz
meyvelerinin kalite özellikleri incelendiğinde taze kesilmiş karpuzun besleyici özellikte ve
tüketiciler tarafından kabul edilebilir olmasına rağmen mikrobiyal açıdan güvenli olmadığı ve
halk sağlığı için bir risk faktörü olabileceği belirlenmiştir (Çizelge 1, Obinna-Echem ve
Konyie, 2020). Bu nedenle taze kesilmiş karpuzların mikrobiyel güvenliğinin sağlanması
açısından değişik yüzey dezenfeksiyonu uygulamalarının da kullanılması gerekmektedir.
Çizelge 1. Farklı lokasyonlarda satılan taze kesilmiş karpuzların bileşimi (Obinna-Echem ve
Konyie, 2020).
Kalite özellikleri

Miktar

pH
Titrasyon asitliği (Sitrik asit)
Su

%4,95-5,60
% 0,14 - 0,20
%94.54 – 96.14,
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Protein
Yağ
Kül
Ham lif
Karbonhidrat
Enerji
Askorbik asit
Duyusal Değerlendirme
Renk
Tatlılık
Doku
Aroma
Meyve Suyu
Genel kabul edilebilirlik
Koliform
Escherichiacoli
Salmonella
Staphylococcus
Fungus

%0.52 – 0.54
%0.54-0.56
%0.25 -0.39
%0.32 – 0.57
%1.99 – 3.56
15,00 – 20,91 Kcal
2,77 – 4,73 mg/100g
5,80 – 7,85
5,70 – 7,95
6,10 – 7,45
5,40 – 7,10
6,15 – 7,55
ve 6,00 – 7,45
3,80 – 5,79Log10Cfu/g
3,74 – 5,83Log10Cfu/g
5,10 – 5,84Log10Cfu/g
4,26 – 5, 00Log10Cfu/g
3,89 – 4,45Log10Cfu/g

Solunum
Taze kesim işlemi strese neden olarak ürünlerin solunum hızının artmasına yol açar.
Dolayısıyla taze kesilmiş ürünlerin çabuk bozulmasının önlenmesi için düşük sıcaklıkta
saklanması gerekmektedir. İkiye bölünmüş, dörde bölünmüş ve dilimlenmiş karpuz meyveleri
5, 15 ve 20oC sıcaklıklarda pazarlanabilir kalite sınırına kadar depolandığında, taze kesilmiş
meyvelerin solunum hızı kesilmemiş olanlardan daha yüksek olmuş buna karşılık solunum
hızı kesimden sonraki 4 saat içinde önemli ölçüde azalmıştır. Ayrıca taze kesilmiş karpuz
meyvelerinin solunum hızı üzerine depolama sıcaklığı kesim şeklinden daha etkili olmuştur
(Artes, 2004).

Üşüme zararı
Bununla birlikte taze kesilmiş karpuz meyvelerinin düşük sıcaklıkta depolanması özellikle
taze kesilmiş küplerin/dilimlerin alındığı bölgeye bağlı olarak üşüme zararına yol
açabilmektedir. Yapılan bir çalışmada 1,1 ila 14,5oC sıcaklık aralığında depolanan karpuz
küplerinde küplerin alındığı bölgelere bağlı olarak üşüme zararı belirtilerinin oluştuğu ve
özellikle meyvenin üst kısımlarından çıkarılan küplerin üşüme zararına daha duyarlı olduğu
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tespit edilmiştir (Fonseca vd., 2000). Küp şeklinde kesilerek 2oC sıcaklıkta depolanan
‘SummerFlavor 800’ (çekirdekli) ve ‘SugarShack’ (çekirdeksiz) karpuz çeşitlerinde 2oC
sıcaklıkta depolamanın üşüme zararına neden olduğu, zarar belirtilerinin ise meyve suyu
sızıntısının artması ve küpler üzerinde lezyon oluşumu şeklinde ortaya çıktığı belirlenmiştir.
Taze kesilmiş karpuz küplerinde meyve suyu sızıntısı sırasıyla çekirdekli ve çekirdeksiz
karpuzlar için ortalama %13 ve %11 olarak bulunmuştur (Perkins-Veazie ve Collins, 2004).
TAZE-KESİLMİŞ KARPUZLARIN RAF ÖMRÜ
Taze kesilmiş karpuzlar ya küp şeklinde plastik kaplar içerisinde ya da dilimlenmiş ve plastik
film ile sarılmış olarak satışa sunulmaktadır. Bununla birlikte taze kesilmiş ürünlerin raf ömrü
ürünün içinde bulunduğu ortamın sıcaklığına bağlı olarak değişebilmektedir. ‘Allsweet’ ve
‘Jubilee’ karpuz çeşidi ile yapılan çalışmada karpuzlar %5’lik kısmı çamaşır suyu ile
yıkandıktan sonra enine dilimlenerek, dilimlerin yarısına distile su (pH 7.0) uygulanmış
yarısına ise taze kesilmiş meyve ve sebzeleri oksidasyondan koruyan sağlıklı bir vitamin ve
mineral karışımı olan Natureseal ile birlikte %5 askorbik asit (pH 4.5) uygulandıktan sonra
plastik film (0.005 mm kalınlık) ile sarılarak 2 ve 5oC sıcaklıkta 6 gün depolanmıştır.
Araştırmada 2 ve 5oC 4 günlük depolamadan sonra distile su uygulanan karpuzların ağırlık
kaybı %0,1 olurken, Natureseal uygulananlarda %0,5 ağırlık kaybının olduğu, karpuz meyve
etinin özellikle Natureseal uygulanan dilimlerde, 5 ve 2oC'de sırasıyla 3 ve 5 günlük
depolamadan sonra yapışkan hale geldiği belirlenmiştir. Çalışmada meyve kabuklarında
kahverengi lekeler ve dokularda yumuşamalar meydana geldiği tespit edilmiştir. Paralel
olarak yürütülen diğer çalışmada ise 10oC'de kavanozlara yerleştirilen karpuz dilimlerinin (et
ve kabuk kısımları) 2 gün sonra karakteristik karpuz kokusunu kaybettiği ve daha çok
balkabağına benzer bir koku geliştirdiği de bulunmuştur. Taze kesilmiş karpuzların solunum
hızı 10oC'de 1 gün sonra 6 ve 8 mL CO2/kgh iken 5 günlük depolamadan sonra ‘Allsweet’ ve
‘Jubilee’ için sırasıyla 13 ve 25 mL CO2/kg'a yükselmiştir. Etilen üretimi 1 günlük
depolamadan sonra 0,04 ila 0,06 μL/kgh, 5 günlük depolamadan sonra 0,55 μL/kgh'a
yükselmiştir. Çalışma sonucunda taze kesilmiş karpuzların 2oC’de 3 günden fazla
saklanmaması veya daha düşük sıcaklıklarda depolanması gerektiği belirtilmiştir (PerkinsVeazie vd., 1998).
Taze kesilmiş karpuzların solunumu ve raf ömrü üzerine sıcaklık ve O2 konsantrasyonunun
etkisinin araştırıldığı çalışmada 1-30oC arasındaki sıcaklıklarda depolanan ürünün solunum
hızı sıcaklığın artmasıyla artarken raf ömrü azalmıştır. Sıcaklık ve O2'nin fonksiyonu olarak
CO2 üretimini tahmin ettiği bulunan bir matematiksel model kullanılarak ürünlerin yaklaşık
%14 O2 veya daha düşük bir CO2 üretim hızı gösterdiği tahmin edilmiştir. 7- 9oC'de normal
atmosferde depolanan ürünü, ya %14 veya %8 O2'deki ürünle karşılaştırmak için yapılan
modifiye atmosfer denemesi, oksijen konsantrasyonun artması ile solunum hızının
yavaşladığını ve >%14 O2'de nispeten yüksek bir anaerobik kompanzasyon noktası (ACP)
olduğunu ortaya koymuştur. Çalışma sonucunda taze kesilmiş karpuzların 1-3oC sıcaklık ve
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>%14 O2 atmosferinde saklandığında raf ömrünün uzadığı ve solunum hızının azaldığını
göstermiştir (Fonseca vd., 2004).
TAZE KESİLMİŞ KARPUZLARDA
YÖNELİK UYGULAMALAR

RAF

ÖMRÜNÜN

ARTTIRILMASINA

Soğuk Depolama
Kesilmemiş ürünlerde olduğu gibi taze kesilmiş ürünlerde de kalitenin korunmasında en
önemli faktör solunum hızının azaltılması dolayısıyla etilen üretimi ve yaşlanmanın
yavaşlatılmasıdır. Taze kesilmiş ürünler yüzey/hacim oranı arttığından solunum hızı artmakta
ve buna bağlı olarak kalite kayıpları meydana gelmekte dolayısıyla raf ömrü azalmaktadır.
Taze kesilmiş ürünlerde de kesilmemişlerde olduğu gibi solunum hızını azaltmanın en kolay
yolu ürünün hasadından başlayarak tüketime kadar olan süreçte ortamın sıcaklığının
düşürülmesidir. 0-1, 4-5 ve 12-13oC olmak üzere üç farklı sıcaklık aralığında depolanan taze
kesilmiş karpuz meyvelerin kalitesi sıcaklıklara bağlı olarak değişmiş, depolama süresi
boyunca ağırlık kaybı ve toplam asitlik azalırken meyve eti sertliği artmıştır. 4oC sıcaklıkta
depolanan karpuzların duyusal kalitesi, diğerlerinden daha düşük olmasına karşılık diğer
kalite bileşenleri dikkate alındığında taze kesilmiş karpuzların depolanması için en uygun
sıcaklık aralığı olarak 4-5oC önerilmiştir (Ebadi vd., 2013).
Taze kesilmiş ürünlerin kalitesinin korunmasında, kesim öncesi meyvelerin bulunduğu
ortamın sıcaklığı da etkili olmaktadır. Bu nedenle yapılan çalışmalarda hem kesim öncesi hem
de taze kesimden sonraki sıcaklıkların etkileri de incelenmektedir. Karpuz meyveleri kesim
işlemi yapılmadan önce bütün olarak 4, 21 veya 30°C sıcaklıkta 21 saat bekletildikten sonra
küpler halinde kesilerek paketlenmiş ve 4 veya 7°C'de depolanmıştır. Taze kesim öncesi ve
sonrası depolama sıcaklıklarının meyve suyunun pH' sı ve SÇKM miktarında değişimlere yol
açtığı, 21oC’de saklanan kesilmemiş karpuzlarından elde edilen küplerin beşinci gündeki
aromasının 4 ve 30oC’de depolananlardan daha yüksek olduğu dolayısıyla hem kesim öncesi
hem de taze kesme sonrası karpuzun 21oC sıcaklıkta depolanmasının taze kesilmiş karpuzların
aromasını korurken yaşlanmasını da yavaşlattığı belirlenmiştir. Buna karşın hem kesilmiş hem
de kesilmemiş meyvelerin düşük sıcaklıkta depolanmasının O2 tüketimini ve CO2 üretim
oranlarını önemli ölçüde azaltmış aynı zamanda bu meyvelerin tepe boşluğundaki etilen
seviyelerini de azaltarak yaşlanmasını geciktirdiği tespit edilmiştir (Lee vd., 2018).

Klor Uygulamaları
Klor uygulamaları birçok alanda olduğu gibi tarımsal üretimin değişik alanlarında da
dezenfeksiyon amaçlı olarak uzun yıllardır kullanılmaktadır. Bu alanlardan birisi de
kesilmemiş veya taze kesilmiş meyve ve sebzelerde yüzey dezenfeksiyonu amaçlı
kullanımıdır. Böylece kesilmemiş veya taze kesilmiş ürünlerin yüzeylerinde doğrudan
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kümelenmiş veya yüzey üzerindeki toprak içerisinde bulunan patojenlerin azaltılması ile bu
patojenlerin enfekte olmayan yüzeylere dağılmasının ve bulaşmasının kontrol edilmesi
sağlanmaktadır (Kasım, 2021). 1000 ppm sodyum hipoklorit çözeltisine daldırıldıktan sonra
kurutulup ~83x152x51mm'lik parçalar halinde kesilen karpuzlar plastik kaplara konularak 2,
4 veya 8°C' de depolanmıştır. Karpuzlara klor uygulaması ortalama aerobik plaka sayımlarını
yaklaşık olarak 3 log döngü ve ortalama koliform sayımlarını yaklaşık 2 log döngü
azaltmıştır. Farklı depolama sıcaklıklarının kalite üzerinde önemli etkisi olmamakla birlikte
düşük sıcaklıklarda kırmızı rengin korunduğu gözlenmiştir. Depolama süresince karpuzların
hepsinde sertlikte artış meydana gelmiştir (McGlynn ve Reilly, 1998). Kesim öncesi su ve
hipoklorit çözeltisine daldırılan karpuzlarda kesim sonrası tüm uygulamalarda aerobik plaka
sayısı depolama sırasında 5 log kadar artmıştır. Kesim öncesi daldırma uygulaması başlangıç
aerobik miktarında iki log döngü ve başlangıç koliform bakteri miktarında bir log döngü
azalma sağlamıştır (Mcglynn vd., 2007). Kesim öncesi 100, 200, 300, 400 ve 500 ppm klor
uygulandıktan sonra kabuğu soyulup 2,5 cm'lik küpler halinde kesilen ve ardından 50 ppm,
100 ppm, 150 ppm ve 200 ppm dozlarında klor ile dezenfekte edilen karpuzlara 0.1, 0.2, 0.3,
0.4 ve 0.5 kGy radyasyon uygulanmıştır. Kesim öncesi 500 ppm klor uygulanan karpuzlarda
mikrobiyal sayı en düşük olurken 300 ve 400 ppm klor uygulananlar yalnızca 8.0 ve 8.3 gün
dayanabilmiştir. Kesim sonrası 200 ppm klor uygulanan küplerin mikroorganizma yükü en
düşük olmuş, 50 ppm doz uygulanan karpuzlar 8,8 gün muhafaza edilmiştir. 0,4 ve 0,5 kGy'de
ışınlanan ürünler en küçük mikrobiyolojik kontaminasyonu sergilemiş ve sırasıyla 9,7 ve 8,5
gün süreyle muhafaza edilmiştir (Vieites vd., 2009).
Kalsiyum Klorür Uygulamaları
Kalsiyum tuzları taze kesilmiş ürünlerde ürünün tekstürel kalitesinin korunmasında önemli bir
rol oynamaktadır. Meyve ve sebzelerde yumuşamanın yavaşlatılması ve tekstürel özelliklerin
korunmasında kullanılan kalsiyum formları; kalsiyum klorür, kalsiyum laktat, kalsiyum
fosfat, kalsiyum propiyonat ve kalsiyum glukonattır. Kesilmemiş ve taze kesilmiş meyve ve
sebzelerin sertliğinin korunmasında kalsiyum klorür (CaCl2), 1980-1990’lı yıllarda yaygın
olarak kullanılan kalsiyum tuzlarından birisidir. Crimson Sweet karpuz çeşidi meyveleri
yıkandıktan sonra yüzeyleri klorlu su (200 mg L-1) ile sterilize edilerek küp (2,5 cm çapında)
şeklinde kesilmiştir. Küpler 3 dakika süreyle saf su (kontrol) ve %1 kalsiyum klorür içine
daldırılmış, ardından küpler 3 dakika boyunca süzülüp şeffaf polietilen tereftalat kaplarında
paketlenmiş ve 10.0 ± 3.2°C ve %79 RH'de saklanmıştır. %1 kalsiyum klorür uygulaması
meyve eti sertliğini arttırmış buna karşılık raf ömrünün uzatılmasında etkisi olmamıştır
(Miguel vd., 2007).
1-Metilsiklopropen (1-MCP) Uygulamaları
Son yıllarda etilen sentezinin neden olduğu olumsuzlukları ortadan kaldırmak amacıyla ticari
olarak da yaygın olarak kullanılan 1-MCP, uygulandığı üründe etilen reseptörlerine tutunarak
etilenin bu bölgeye bağlanmasını engellemekte ve sonucunda etilen ile ilişkili biyokimyasal
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tepkimelerin hızını yavaşlatmaktadır. 1-MCP taze kesilmiş ürünlerde etilen üretiminin
azalması dolayısıyla sertlik kaybı ve yaşlanmanın yavaşlatılmasında kullanılmaktadır. Taze
hasat edilmiş çekirdeksiz karpuzlara (Citrullus lanatus, cv. SugarHeart) 0.5 veya 1.0 ppm 1MCP, 10 ppm etilen, 1-MCP + etilen kombinasyonu uygulandıktan sonra meyveler
dilimlenerek tepsilere yerleştirilmiş ve 5°C'de 0, 6 ve 12 gün sürelerle depolanmıştır. Tek
başına etilen uygulaması kontrol grubu ile karşılaştırıldığında aerobik bakteri, laktik asit
bakterileri ve maya ve küf popülasyonlarını artırmış ve dilimlerden yoğun bir şekilde meyve
suyu sızıntısı meydana gelmiştir. Etilen uygulaması ayrıca kontrollere kıyasla kesilmemiş
karpuzların meyve etinde aerobik bakterilerin sayısının artmasına neden olmuştur. Etilen
uygulamasından önce karpuzlara 0,5 veya 1,0 ppm 1-MCP uygulaması, etilenin zararlı
etkilerini önlemiştir. Hasattan 1-MCP işlemine kadar geçen sürenin uzatılması aerobik bakteri
popülasyonunu artırmış ancak laktik asit bakterilerinin veya maya ve küflerin büyümesi
üzerinde saptanabilir bir etkisi olmamıştır (Zhou vd., 2006). Ayrıca depolama süresince
uygulama yapılmamış 1-MCP uygulanmış, 1-MCP+etilen uygulanmış karpuzlardan elde
edilen taze kesilmiş karpuz dilimlerinin solunum hızı ve içsel CO2 ve O2 atmosferleri benzer
oranda korunmuş toplam aromatik uçucu bileşik konsantrasyonu ve sertliği azalmış; SÇKM
miktarı, kesim yüzeyi pH’sı ve renk özellikleri nispeten sabit kalmıştır. Tersine uygulama
yapılmamış, 1-MCP uygulanmış ve 1-MCP + etilen uygulanmış karpuzlardan elde edilenler
ile karşılaştırıldığında etilen uygulanmış meyvelerden elde edilen taze kesilmiş dilimlerin
solunum hızı yüksek olmuş, MAP içi daha fazla CO2 ve O2 içermiş; sertlik, SÇKM ve kroma
verileri düşük olmuş, pH ve değişken uçucu profili değişimi daha yüksek olmuştur.
Dolayısıyla karpuzlara etilen uygulanmadan önce 1-MCP uygulaması 5°C de MAP
şartlarındaki taze kesilmiş dilimlerde etilenin neden olduğu kalite bozulmalarını önlediği
tespit edilmiştir (Saftner vd., 2007).
Kalsiyum Klorür ve 1- Metilsiklopropan (MCP) Uygulamaları
Kalsiyum tuzları tek başına uygulandığında ürünün tekstürel kalitesini korumakla birlikte,
etilenin etkili olduğu yaşlanmanın azaltılmasında yeterli olamamaktadır. Bu nedenle
kalsiyumla birlikte etilen etkisini geçici olarak bloke eden 1-metilsiklopropan
uygulamalarının kombinasyonu hem tekstürün korunması hem de yaşlanmanın
geciktirilmesinin sağlanması amacıyla kullanılmaktadır. Kesim öncesi 10 μL/L 1metilsiklopropene (1-MCP) ve 18 saat havaya maruz bırakıldıktan sonra, her meyvenin
ekvator bölgesinden 40 cm kalınlığında dilimlere ayrılan çekirdeksiz karpuzlara (Citrullus
lanatus Thunb. Mansfeld, cv. Millionaire) kalsiyum (20 g/kg CaCl2) uygulanarak
havalandırmalı kaplarda 7 gün 10°C'de muhafaza edilmiştir. Kontrol grubunda solunum hızı
önemli ölçüde artarken, 1-MCP uygulaması solunum hızını baskılamıştır. Yapılan
uygulamalar taze kesilmiş meyvelerin etilen üretimini belirlenebilen sınırın altına
düşürmüştür (Mao vd., 2005). Kesim öncesi %0,5 1-MCP uygulandıktan sonra dilim, kabuklu
üçgen ve kabuksuz küp şeklinde kesilerek %1.5 kalsiyum klorür (CaCl2) veya 1-MCP+CaCl2
uygulanan karpuzların 4oC sıcaklık ve %98 oransal nemde dokuz günlük depolama süresince
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SÇKM, likopen, şeker ve aldehit miktarı, kombine yapılan uygulamadan olumlu yönde
etkilenmiştir. 1-MCP+CaCl2 uygulaması kontrol ve tek tek yapılan uygulamalara göre dilim
şeklinde kesilmiş karpuzlarda renk, tat ve dokuyu iyileştirmiş olup ağırlık kaybını, meyve
suyu sızıntısını, toplam alkolleri ve bakteri sayısını azaltmış, bu kesim şeklini kabuklu üçgen
ve kabuksuz küp şeklinde kesim uygulamaları izlemiştir (El-Awady ve Bader, 2016).
Ozon Uygulaması
Ozon (O3), üç oksijen atomundan oluşan ve FDA tarafından GRAS olarak kabul edilen güçlü
bir oksidandır. Ozonun antimikrobiyel özellikleri oldukça güçlü olup, klora alternatif bir
dezenfektandır. Mikroorganizmaların ozona karşı duyarlılıkları farklı olup, bakteriler, maya
ve küflere göre daha hassas iken bakteri sporları, vejetatif hücrelerine göre 10-15 kat daha
dirençlidir. Ozonun ayrıca gıda kaynaklı virüs kontaminasyonunu azaltmak için alternatif
olarak kullanılabileceği de bildirilmektedir (Kasım, 2021). Taze kesilmiş ürün yüzeyinde
mikrobiyel gelişimi önlemek için ozon kullanılmaktadır. Taze kesilmiş karpuzlar 4,2 mg/dm3
(30oC, 1 atm) ozon akışı altında 3 dakika süreyle tutulduğunda, 4oC sıcaklıkta 7 gün süreyle
mikrobiyel gelişim geciktirilmiştir (Man ve Huy, 2008).
Ultraviyole-C (UV-C) Uygulaması
Ultraviyole (UV) ışık, dalga boyları 100-400 nm arasında değişen elektromanyetik bir
radyasyon şekli olup UV-A (400-315 nm), UV-B (315-280 nm), UV-C (280-200 nm) ve
vakumlu UV (200-100 nm) olmak üzere dört gruba ayrılır [147]. UV-C, mikroorganizmalarda
DNA hasarlarını teşvik ederek hücre ölümüne neden olduğundan, antimikrobiyel olarak
kullanılabilir. Gerek taze kesilmiş ürünlerde ve gerekse işlenmemiş meyve ve sebzelerde
yüzey dezenfeksiyonu amaçlı olarak yaygın bir şekilde kullanılmaktadır (Kasım, 2021). Küp
şeklinde kesilmiş karpuzlara (Citrillus lanatus (Thunb.) Matsum ve Nakai) klor (40 μL/L),
ozon (0.4 μL/L) ve UV-C (254 nm’de 1.4-13.7 kJ/m2) uygulanmıştır. UV-C uygulanmış
karpuz küplerinin kalitesi diğer iki dezenfeksiyon yönteminden daha iyi olmuştur. Karpuz
küplerine 4.1 kJ/m2 UV-C ışığı uygulaması, raf ömrünün sonunda küplerin meyve suyu
sızıntısı, meyve rengi ve görsel kalite gibi kalite özelliklerinde azalmaya neden olmadan
mikrobiyal popülasyonu >1 log oranında azaltmıştır. 6.3 kJ/m2 UV-C dozu mikrobiyal
popülasyon üzerinde farklılık oluşturmazken 13.7 kJ/m2 dozu kalite bozulmasına neden
olmuştur (Fonseca ve Rushing, 2006).
Karpuz küplerine paketleme öncesi dört farklı UV-C (1.6, 2.8, 4.8 ve 7.2 kJ/m2)
uygulamasının 5°C sıcaklıkta 11 gün depolama süresinde kalite üzerine etkileri
incelendiğinde, yüksek UV-C dozlarının depolama süresince CO2 üretimini az oranda
yükselttiği, C2H4 üretimini ise etkilemediği belirlenmiştir. UV-C uygulamaları 5oC’de 11 gün
sonra mezofilik, psikrofilik ve enterobakteri popülasyonlarını önemli oranda azaltmıştır. CIE
renk parametrelerinde hafif değişimler olmuştur. Duyusal kalite özelliklerine göre kontrol ve
1.6 ve 2.8 kJ/m2 UV-C uygulanan küpler 5oC’de 11 gün depolanırken, orta ile daha yüksek
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UV-C dozu uygulanan karpuzların maksimum raf ömrü 5oC’de 8 gün olmuştur. 5oC’de 11
gün depolanan yüksek dozda UV-C uygulanmış karpuz küplerinin likopen miktarındaki
azalma kontrole benzer şekilde %16 olmuştur. Bununla birlikte 2.8 kJ/m2 UV-C uygulanan
karpuz küpleri başlangıçtaki likopen miktarını korurken 1.6 kJ/m2 uygulananların likopen
miktarı düşük oranda azalmıştır. UV-C radyasyonu C vitamini miktarını önemli oranda
etkilemezken katalaz aktivitesi ve toplam polifenol miktarını önemli oranda azaltmıştır.
Bununla birlikte toplam antioksidan kapasite UV-C dozlarından bağımsız olarak önemli
oranda artmıştır (Artés-Hernández vd., 2010).
Karpuzların küp şekilde kesilmesi yüzeyde daha fazla zarar oluşturduğundan, silindir şeklinde
kesim ve dezenfeksiyon amaçlı olarak UV-C’nin kullanımının araştırıldığı çalışmada 1, 2, 4
ve 8 cm uzunlukta ve 2.7 cm çapında silindir şeklinde kesilen karpuzlara 4.79 kJ/m2 UV-C
uygulanmıştır. Çalışmada küçük boyuttaki karpuzların solunum hızının diğerlerine göre daha
yüksek olduğu, UV-C uygulamasının duyusal kaliteyi koruduğu, mikrobiyel büyümeyi
kontrol altına aldığı ve fenolik madde miktarını (60-80 mg CAE kg-1 TA) koruduğu tespit
edilmiştir. Çalışma sonucunda 4.79 kJ/m2 UV-C uygulanmış karpuz silindirlerinin kalite
değişiklikleri olmadan 5°C'de 7 güne kadar saklanabileceği belirlenmiştir (Gómez vd., 2017).
2.4, 4.8 ve 7.2 kJ/m2 UV-C ön uygulamasının 5oC sıcaklıkta depolama süresince 2.7 cm
çapında ve 1, 2, 4 ve 8 cm uzunluklarında kesilen taze kesilmiş kavun silindirlerinin kalite
değişimlerine etkisi incelenmiştir. Modifiye atmofer 4. Günde 4.5-9.6 kPa CO2 + 14 kPa O2
kısmi basıncına ulaşarak sabit hale gelmiştir. UV-C uygulamaları enterobakteria’ya karşı
oldukça etkili olmuştur; çünkü enterobakteria sayısı 7.2 kJ/m2 UV-C uygulanmış 4 ve 8 cm
karpuz silindirlerinde depolama süresince korunmuştur. Duyusal kalite esasına göre en uzun
raf ömrüne (7 gün), 4.8 kJ/m2 UV-C uygulanmış en büyük (8 cm) silindirlerde ulaşılmıştır.
Likopen miktarı (52.1-75.3 mg/kg) radyasyon uygulamalarından etkilenmemiştir. UV-C
uygulamasından sonra başlangıç toplam fenolik miktarı (387-508 mg/kg) azalmış bununla
birlikte daha yoğun kesimlerde daha az azalma meydana gelmiştir. UV-C uygulanmış
örneklerin başlangıç toplam antioksidan kapasitesi depolama süresince UV-stresine tepki
olarak uygulama yapılmayanlara göre 2-14 kat artmıştır. Sonuç olarak 8 cm uzunluğundaki ve
2.7 cm çapındaki taze kesilmiş karpuz silindirlerinin kalitesi daha küçük olanlara göre daha
iyi korunmuş ve 4.8 kJ/m2 UV-C dozu uygulandığında raf ömrü 7 gün olmuştur (ArtésHernández vd., 2021).
Klor, Ozon, UV-C Uygulamaları
Taze kesilmiş ürünlerde dezenfeksiyon amaçlı olarak klor, ozon ve UV-C tek başına
kullanılabildiği gibi bunların kombinasyonu da uygulanabilmektedir. Taze kesilmiş karpuz
küplerinin klor (40 ul/l) veya ozon (0.04 μL/L) solüsyonları ile sterilize edilmesi başlangıç
mikrobiyal yükte bir azalmaya neden olmuş; ancak depolama sırasında etkisi azalmış ve
kontrollere kıyasla önemsiz hale gelmiştir. Bununla birlikte sulu dezenfeksiyon çözeltisi
uygulanan küplerin genel kalitesi fazla çözeltinin uzaklaştırılması için santrifüjlüme sırasında
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oluşan mekanik yaralanmaya bağlı olarak azalmış buna karşılık UV ışığına (1-5 dakika, ≈ 250
nm) maruz bırakılan küplerin genel kalitesi sulu dezenfeksiyon çözeltisi uygulanan küplerden
daha iyi korunmuştur. UV-C’nin mikrobiyal yükü azaltmadaki etkinliği ise ışığa maruz kalan
küp yüzeyinin miktarına bağlı olmuştur (Fonseca vd., 2000).
Sıcak Su Uygulaması
Sıcak uygulamaları; taze meyve ve sebzelerin işlenmesinde çoğunlukla muhafaza yöntemi
olarak kullanılmakta olup, sıcak uygulanmış ürünler genellikle güvenli olarak
değerlendirilmektedir. Yüzey yaralanmaları organizmaların dokuya giriş noktasını
oluşturduğundan, meyve yüzeyinin doku zarar eşiğinin birkaç derece altında ısıtılması
patojenik fungus enfeksiyonlarının gelişimini geciktirmekte veya önleyebilmektedir. Sıcak
uygulamaları doğru bir şekilde yapıldığında gıda güvenliğini bozan biyolojik maddeleri yok
edebilmektedir. Ayrıca sıcaklık uygulama zamanı ile sıcaklık derecesine göre, mikrobiyel
yükün bir kısmının azaltılmasından başlayarak, tam sterilizasyona kadar etkili olmakta ve
aynı zamanda enzimatik inaktivasyonu da sağlamaktadır. Taze kesilmiş karpuzlarda soğuk
depolama altında bile meyve suyu sızıntısı, doku, renk ve tatlılık kaybı meydana gelmekte ve
bu ürünün raf ömrünü azaltmaktadır. Sıcak su ile birlikte kalsiyum klorüre (CaCl2) daldırma
uygulaması taze kesilmiş meyvelerin kalitesini korumaya yardımcı olmaktadır. Karpuz
küpleri, 5 (CWD) veya 45°C'de (HWD) 2 dakika süreyle %1 veya %0.5 CaCl2'ye
daldırılmıştır. Kontrol olarak daldırılmamış karpuz küpleri kullanılmıştır. İşlemden sonra taze
kesilmiş karpuz, 5°C'de 8 güne kadar modifiye atmosfer paketleme altında paketlenmiştir.
Sonuç olarak HWD veya CWD'de uygulanan %1 CaCl2 uygulaması CO2 seviyelerinin
düşürülmesine yardımcı olmuş ve daha iyi bir nihai genel kalite sağlamıştır. %0,5 veya %1
CaCl2 ile birlikte HWD, düzenli ve daha düşük solunum hızı seviyeleri sağlayarak dokuların
sertliğnin ve maya büyümesinin kontrolüne yardımcı olmuştur. HWD'de %1 CaCl2
kombinasyonu en düşük psikrotrofik yükü sağlayarak 5°C'de 8 günlük depolama sırasında
kaliteyi korumak için oldukça etkili bir uygulama olmuştur (Aguayo vd., 2013).
Yenilebilir Kaplama Uygulamaları
Yenilebilir kaplamalar, ürünlerin muhafaza edilmesi amacı ile gıda endüstrisinde yüzyıllardır
kullanılan bir tekniktir. Bu teknik meyve ve sebzelerde; temelde zaten mevcut olan doğal
bariyerin etkinliğini arttırmak suretiyle, ürüne oksijen girişini azaltıp, CO2 ve etilen gazının
buharlaşmasını kolaylaştırıp taze meyve ve sebzelerde solunum hızını kontrol etmekte ve
böylece olgunlaşmayı yavaşlatmaktadır. Dolayısıyla bu sayede ürünün tekstürü korunmakta,
nem kaybı önlenmekte, oksidatif (enzimsel) esmerleşme ve mikroorganizma gelişimi
yavaşlatılmaktadır. Böylece fizyolojik ve patolojik bozulmalar geciktirilerek taze meyve ve
sebzelerin kalitesi korunurken, hasat sonrası ömrü de uzatılmaktadır. Çok katlı,
antimikrobiyal aljinat bazlı yenilebilir kaplamanın taze kesilmiş karpuzların kalitesini
etkilemeden raf ömrünü uzatmadaki etkinliğinin araştırıldığı çalışmada, 0.5, 1, 2 g/100g
sodyum aljinat, beta-siklodekstrin ve mikroenkapsüle edilmiş trans-sinnamaldehit (doğal
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antimikrobiyal madde), pektin ve kalsiyum laktat içeren çözelti kaplama sistemi olarak
kullanılmış ve kaplama katman-katman tekniği ile yapılmıştır. Örnekler katman katman
daldırma tekniği kullanılarak kaplanmış ve 4oC sıcaklıkta 15 gün depolanmıştır. Tüketici
memnuniyet testleri, 2 g/100 g aljinat kaplama dışındaki kaplanmış örneklerin yüksek oranda
kabul edilebilir olduğunu göstermiştir. Kaplama uygulaması sertliği arttırmıştır. Hem 1 hem
de 2 g/100 g aljinat kaplama uygulaması, taze kesilmiş karpuzların raf ömrünü 7 gün
(kontrol)’den 12-15 güne kadar uzatmıştır. Sonuç olarak 1 g/100 g aljinat ile çok katlı
yenilebilir kaplama uygulaması taze kesilmiş karpuzun kalitesi ve duyusal kabul
edilebilirliğinin yanı sıra raf ömrünü de arttırmıştır (Sipahi vd., 2013).
Esansiyel Yağlar
Taze kesilmiş meyve ve sebzelerde patojenlere karşı esansiyel yağlar ve bitki metabolitlerinin
kullanımı, günümüzde üzerinde en yoğun araştırma yapılan konu başlıkları arasında yer
almaktadır.İn vitro şartlarda Aspergillus carbonarius A1102 ve Penicillium roqueforti
PTFKK29 funguslarına karşı antifungal etkinliği belirlenen öjenol (250-750 ppm) ve
karvakrolün (100-200 ppm), taze kesilmiş karpuz dilimlerindeki etkinliğinin incelendiği
çalışmada, Citrullus lanatus L. Sorendo dilimlerine öjenol ve karvakrol uygulaması her iki
fungus türüne karşı konsantrasyona bağlı engelleyici etki göstermiştir. Dolayısıyla taze
kesilmiş ve yemeye hazır karpuzların güvenliğini ve kalitesini artırmak için öjenol ve
karvakrolün doğal antifungal maddeler olarak kullanılabileceği belirlenmiştir (Šimović vd.,
2014).
Esansiyel Yağ ve UV-C Uygulamaları
Taze kesilmiş ürünlerde mikrobiyel yükün azaltılması için esansiyel yağlar tek başına
kullanılabildiği gibi değişik tekniklerle kombine olarak da uygulanabilmektedir. Taze
kesilmiş Crimson Sweet karpuzun hasat sonrası ve işleme kalitesi üzerinde iyileştirici olarak
safran yaprağı ekstraktlarının uygulanmasını araştırmak için 1 cm çapında (1±0.5 gram
ortalama ağırlık) karpuz küpleri hazırlanıp, dört gruba ayrılarak 10 dakika safran yaprağı
ekstraktı (%10 V/V), 5 dakika UV ışını (maksimum dalga boyu 253.4nm ve 15W), 10 dakika
safran yaprağı ekstresi ve ardından 5 dakika UV ışını uygulanmıştır. Uygulamaların ardından
taze kesilmiş karpuz küpleri 5±0.5 ºC'de 14 gün süreyle saklanmıştır. Analiz sonuçları
safranın petal ekstraktının kg olarak kayıplarının azaltmadığını buna karşılık mikrobiyal
yükünün azaltılmasında ve likopen parçalanmasının önlenmesinde önemli oranda etkili
olduğunu göstermiştir. Buna karşılık UV+SPE uygulaması mikrobiyal yükün önemli oranda
baskılanmasında daha etkili olmuştur (Kaveh, 2016).
Işık Uygulamaları
x

Görünür Işık Uygulaması
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Taze kesilmiş karpuzda hem üreticiler hem de tüketiciler için sorun haline gelmeye başlayan
damlama kaybının azaltılmasında görünür ışığın etkileri incelenmiştir. Taze kesilmiş karpuza
4°C'de 5 günlük raf ömrü boyunca 3000 ve 10 Lux'lik görünür ışık uygulanmış, kontrol olarak
da 150 Lux'lik ışık uygulanmıştır. Taze kesilmiş karpuzun 3000 Lux'teki damlama kaybı
beşinci günde 150 Lux'tekinin %74,8'i ve 3000 Lux'teki nem buharlaşması 150 Lux'tekinin
1,89 katı olmuştur. Ayrıca, 3000 Lux ışığa maruz kalma hücre duvarı bozulması ile ilgili
önemli bir hidrolaz olan poligalakturonazın aktivitesini azaltmıştır. Taze kesilmiş karpuzun
3000 Lux'taki hücre duvarı bozunma oranı beşinci günde 150 Lux'takinin %81.7'si olarak
tespit edilmiştir. Genel olarak 3000 Lux ışık maruz kalması taze kesilmiş karpuzda nem
buharlaşmasını hızlandırmış olup poligalakturonaz aktivitesini ve hücre duvarı bozulma
oranını azaltarak damlama kaybını azaltmıştır. Bu nedenle taze kesilmiş karpuzun raf ömrü
boyunca 3000 Lux'lik görünür ışığa maruz bırakılması damlama kaybını azaltmanın uygun bir
yolu olarak tespit edilmiştir (Wang vd., 2018).
x

LED Işığı Uygulamaları

Taze kesilmiş karpuzların satışında karşılaşılan önemli sorunlardan görsel kalite kaybı ve
aroma kaybının azaltılması için taze kesilmiş karpuzlar 4oC’de 4 gün boyunca kırmızı, yeşil,
mavi LED ve geleneksel beyaz ışığa maruz bırakılarak kalite özellikleri beyaz ışıkla
karşılaştırılmıştır. 620-650 nm dalga boyunda, %100 saflıkta ve 1104.7 lüx yoğunluktaki
kırmızı LED ışık uygulaması, ağırlık kaybını kontrole göre %51.1 oranında azaltarak %1.81’e
düşürmüştür. Kırmızı LED ışık uygulaması, meyvelerin kırmızı rengini koruduğu gibi meyve
yüzeyindeki renk farklılığını da önemli oranda azaltmıştır. Kırmızı LED ışık uygulaması taze
kesilmiş karpuzlarda oluşan suda ıslanmış görünümünü, kontrole göre %62.8 oranında
azaltmıştır. Üstelik kırmızı ışık, mikrobiyal metabolizma ve taze kesilmiş karpuzların uçucu
bileşikleri metabolize etmesi sonucu oluşan aroma bozulmasını da geciktirmiştir. Sonuç
olarak kırmızı LED aydınlatma, taze kesilmiş karpuzların görsel kalite kaybı ve aroma
bozulmasını geleneksel beyaz ışığa göre önemli oranda geciktirmiştir (Shi vd., 2020).
x

Düşük Doz Elekton Işını Uygulamaları

Otomatlarda sağlıklı ürün kullanımı günümüzün hızlı hayat tarzının bir gereği olarak
gelişmesi beklenen ancak henüz kullanılmayan bir pazardır. Taze kesilmiş karpuz küplerine
düşük dozda (~1 kGy) elektron ışınının tek başına veya MAP ile kombinasyonunun
uygulanmasının kalite üzerindeki etkileri incelenmiştir. Elektron ışını soğuk ortamda ve
normal hava bileşimindeki paketler içindeki karpuz küplerinin bakteri ve fungal sayımları
üzerine önemli orada etkili olmuş, bakteri ve fungus sayımları 0 ve 7. gün arasında önemli
oranda farklılık göstermemiştir. MAP ile paketlenen örneklerin bakteri sayımları 0 ve 21. Gün
arasında herhangi bir farklılık göstermemiştir. Elektron ışını uygulaması sertlik ve renk
üzerinde olumsuz bir etki oluşturmamıştır. Elektron ışını uygulanan karpuz küpleri tüketici
tadım panelinin tat ve lezzete göre puanlamasında en yüksek puanları almıştır. Sonuç olarak
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taze kesilmiş karpuz küplerinin düşük doz elektron ışını uygulaması ile MAP kombinasyonu
karpuzların kalitesinin korunmasında etkili olmuştur (Smith vd., 2017).
x

Yoğun Işık Atımı

Yoğun ışık atımı, ürün muhafazasında gelişmekte olan bir teknolojidir. Taze kesilmiş
karpuzun kalitesi ve Escherichia coli ve Listeria innocua’nın inaktivasyonu üzerine spektral
aralıkların etkilerinin araştırıldığı çalışmada yoğun ışık atımının etkinliği, ışığın UV kısmı
bloke edildiğinde, önemli ölçüde etkilenerek, mikroorganizma sayımında daha düşük log
azalmasına yol açmıştır. 12J/cm2'lik genel bir akıcılığa sahip tam spektrumlu uygulama, E.
coli popülasyonlarını üç log döngüsünden fazla azaltmıştır. Öte yandan, L. innocua'nın
başlangıç yükleri 2,79 log azaltılarak bu mikroorganizmanın ILP tedavisine E. coli'den daha
az duyarlı olduğu gösterilmiştir. Yoğun ışık atımının tüm spektral aralığı, UV ışığının
olmadığı uygulama ile karşılaştırıldığında renk, tekstür ve boşluk gaz bileşimi üzerinde daha
yüksek olumsuz etkiye neden olmuştur. Çalışmanın sonucunda yoğun ışık atımı
uygulamasının spektrumunda özellikle UV kısmında yapılan az orandaki değişikliğin
uygulamanın etkinliğinin olumsuz yönde etkileyebileceği ortaya çıkmıştır (Ramos-Villarroel
vd., 2012).
Ambalajlama
Karpuz gibi taze kesilmiş ürünlerin raf ömrünün arttırılması mikrobiyal kalitenin
sağlanmasının yanı sıra aromanın ve tüketici beğenisinin de optimize edilmesini
gerektirmektedir. Taze kesilmiş karpuzların tüketici beğenisi ve aroma profili üzerine hasat
sonrası işleme ve paketleme tekniklerinin etkisinin araştırıldığı çalışmada kesim sonrası
dezenfeksiyon uygulaması, modifiye atmosfer gaz bileşiminin modifikasyonu, film
geçirgenliğinin arttırılması, depolama sıcaklıkları (3 ve 7oC) ve depolama süresi (1,6 ve 8
gün)’nin etkileri araştırılmıştır. Normal hava bileşiminde deliksiz film ile paketlenmiş ve 3oC
sıcaklıkta hem 6 hem de 8 gün süreyle depolanan taze kesilmiş karpuz meyvelerinin aroma ve
genel beğeni puanları modifiye atmosfer (%5 O2 ve %10 CO2) paketlemeye göre daha yüksek
olmuştur. Kesim sonrası yüzey dezenfeksiyonu aşaması kaldırıldığında lezzetin korunması ve
genel kabul edilebilirlik daha yüksek olmuştur. Buna göre, taze kesilmiş karpuzlarda işleme
ve depolama şartları değiştirilerek lezzet kaybı olmadan ve tüketici kabulü sağlanarak raf
ömrü 6 günden 8 güne çıkarılmıştır (Mendoza-Enano vd., 2019).
SONUÇ VE ÖNERİLER
Karpuzlar taze kesilmiş olarak, ya küpler ya da dilimler halinde pazarlanmaktadır. Taze
kesilmiş karpuzlarda kalitenin korunması için hem kesim öncesi hem de kesimden sonda
dezenfeksiyon uygulamalarının yapılması önemlidir. Ayrıca, kesimden itibaren tüketiciye
ulaşıncaya kadar soğuk zincirin korunması önemlidir. Taze kesilmiş karpuzun raf ömrünün
uzatılması için klor, kalsiyum, 1-MCP, UV-C, LED, görünür ışık, gama radyasyonu, modifiye
Atmosfer Paketleme, ozon, sıcak su, Yenilebilir kaplama, esansiyel yağ uygulamaları

Full Text Book

Page 275

euroasiasummit.org

INTERNATIONAL EUROASIA
Congress on Scientific Researches and Recent Trends 9
18-20 February 2022/Antalya – Turkey

yapılmaktadır. Sonuç olarak, yapılan uygulamaların çeşitlere ve uygulama şartlarına göre
etkili olduğu ve taze kesilmiş karpuzun raf ömrünün en fazla 11 güne kadar arttırabildiği
tespit edilmiştir. Yapılan çalışma sayısının da oldukça sınırlı olduğu görülmüştür. Bu nedenle
bundan sonra taze kesilmiş karpuzla ilgili çalışmaların devam etmesi gerektiği
düşünülmektedir.
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ÖZET
Bu çalışmada, otomotiv sektöründe kullanılan boru profillerin boru bükme makinelerinde
Döner çekme yöntemi ile farklı çap ve et kalınlıklarında çelik malzemelerden boruların
bükümü esnasında büküm parametlerinin geri esnemeye etkileri incelenmektedir. Boru bükme
prosesi, uzay-havacılık ve otomotiv sektörlerinde oldukça kompleks şase kısımlarının tek
parçada üretilebilmesini sağlayarak komponentin ağırlığını ve üretim maliyetini düşürmesi
nedeniyle tercih edilmektedir. Boru bükme prosesinde Döner-Çekme (Rotary Draw),
Makaralı-İtme (Push Rolling), Sıkıştırmayla (Compression) ve Pres Kütüğü (Ram) ile boru
bükme yöntemleri kullanılır. Bükülen boruların kullanıldığı bu gibi yerlerde hassas büküm
açısı ve uygun kesit alanı önem arz etmektedir. Boru bükme proseslerinde en sık karşılaşılan
problem kesit alanı bozulmasıdır. Makaralı itme ile bükümde büküm açısını etkileyen en
önemli faktör kalıp makarası, kılavuz makara ve destek makaralı adları verilen üç unsurun
birbirlerine göre konumlarının ayarlanmasıdır. Büküm açısını etkileyen bir diğer önemli
faktör de geri esneme miktarıdır. Makaralı itme ile bükümde kalıp çapından çok daha büyük
radyüslü büküm işlemleri yapıldığı için geri esneme bükülen borunun malzemesi ve kesitine
bağlı olarak daha yüksek ölçeklerde görülebilmektedir. Boru bükme operasyonunun simüle
edilmesi için ticari dinamik sonlu elemanlar analizi (SEA) programları olan Dynaform ve LsDyna gibi explicit dinamik programlarından faydalanılmaktadır. Döner çekme yöntemiyle
çeşitli boru bükme işlemlerinin 3 boyutlu FEA simülasyonları ile geri yaylanma ve kesit
bozulması gibi konuların araştırılması amaçlanmaktadır. Açık ve kapalı kesit alanına sahip
profillerin geri yaylanma davranışları kesit alanlarının şekline, kesit alanı ölçülerine, bükme
yarıçapına ve bükme açısına göre değişkenlikler gösterir. Bu çalışmada ayrıca boru kesit
alanındaki bozukluklar incelenmektedir. Çünkü bükülen borunun iç yüzeyinde (borunun
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kalıba değdiği yüzey) kalınlaşma görülürken, borunun dış yüzeyinde ise incelmelere
rastlanmaktadır. Son olarak, boru bükmede karşılaşılan problemlerin oluşmaması için neler
yapılması gerektiği açıklanmaktadır.
Anahtar kelimeler: Dinamik sonlu elemanlar analizi, boru bükme, Ls-Dyna, Dynaform, geri
esneme.
ABSTRACT
In this research, an investigation of bending parameters of tubular profiles bent by tube
bending machines during bending through Push Rolling method shall be conducted for those
used in automotive industry. Tube bending process offers production of chassis parts with
highly complicated geometries as single components so that it can reduce weight and
manufacturing cost of the components hence it has been preferred in fields of aerespace and
automotive. Precise degree of bending and proper cross-section area is of paramount
importance in such fields where bent tubes are used. Cross-section distortion is the most
widely confronted problem in tube bending process. In tube bending process, Rotary Draw,
Push Rolling, Compression and Ram methods are utilized. The most significant factor in push
rolling is the setting of positions of die roll, guide roll, support roll against each other.
Another significant factor affecting the degree of bending is the springback. Since bending
radius is much larger in comparison to the die radius in the rotary draw bending, the
springback occurs large scales depending on the cross-section and the material of the tube
material. Commercial explicit dynamics finite element analysis (FEA) softwares such as
Dynaform and Ls-Dyna are to be employed for simulations of tube bending operation. Issues
such as springback and cross section distortion are aimed to be investigated by 3-D FEA
simulations of variety of tube bending operations with push rolling method. Springback
behaviour of profiles with open and closed cross-section can be various depending on the
dimensions and forms of the cross-section area, bending radii, and degree of bend. The
distortions at the cross-section area of pipes are investigated. Because while thickening of the
inner surface of a bending tube (the surface in vicinity of die) is observed, thinning on the
extrados of the tube can be confronted. To sum up, what can be done to prevent such issues in
tube bending shall be explained.
Keywords: explicit dynamics finite element analysis, pipe bending, Ls-Dyna, Dynaform,
springback

GİRİŞ
Bükme işlemi, çoğu endüstriyel alanda önemli bir şekillendirme işlemidir. Geri esneme ve
kesit distorsiyonu, bükme işleminde yaygın olarak karşılaşılan problemlerdir. Kapalı ve açık
kesitli kirişlerin geri esneme davranışı, kesit tipi, kesit boyutları, bükülme yarıçapı ve eğilme
açısı gibi farklı parametrelerle değişmektedir. Boru gibi kapalı kesitler için en büyük problem
kesit distorsiyonudur. İç kısımda (borunun iç yüzeyi kalıpla temas halindeyken) tüpün
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kalınlığı artarken, ekstradosta (borunun dış yüzeyi) tüpün kalınlığı azalır. Ayrıca, borular için
başka bir enine kesit distorsiyonu tipi, bazı imalat işlemlerinde istenmeyen ekstradoslarda
düzleşmedir.

Şekil 1 Boru bükme makinası komple görünüş (Akyapak, 2020)

Boru Bükme Makinası (Şekil 1) boruları hidrolik olarak yüksek kalitede bükmektedir. Bu
güçlü makineler, gelişmiş CNC özelliği ile Şekil 2’de gösterilen büküm topları ve kalıplarının
konumları otomatik ayarlanarak büküm işlemini ardışık ve otomatik olarak gerçekleştirerek
kolaylık sağlar, zaman kaybını önler ve verimliliği artırır.

Şekil 2 Boru bükme makinasında büküm topları ve kalıpları (Akyapak, 2020)

İnce duvarlı kiriş bükme işlemleri, havacılık ve otomobil endüstrilerinde, yeterli mukavemete
sahip çok daha hafif ürünler tedarik etmeleri için yaygın olarak benimsenmiştir. Bükme,
kaynak gibi geleneksel üretim süreçlerine kıyasla bazı avantajlara sahiptir. Bileşenin ağırlığını
azaltabilir ve daha az parça nedeniyle takım maliyetini azaltabilir (Zhan vd., 2002). Kiriş
bükme uygulamaları, basit ev eşyalarından araç şasisi gibi karmaşık endüstriyel parçalara
kadar çeşitlilik gösterir. Kiriş bükme işlemlerinde hem açık hem de kapalı kesitler istenilen
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yarıçapta bükülebilmektedir. En yaygın olarak kullanılan kapalı kesitli kiriş tiplerinden biri
borudur ve boruların kullanıldığı her yerde, genellikle doğru bükme açısı ve uygun kesit
istenir. Boru bükme işlemlerinde, yaygın olarak karşılaşılan sorun, borunun bükülmüş
bölgedeki enine kesit bozulmasıdır. Tüp hidroforming, kapalı bölümlere istenilen şekilleri
vermek için yeni bir teknoloji olarak tanımlanmıştır. Çoğu durumda, hidroformingin ilk
adımı, borunun gerekli bir şekle bükülmesidir. Borunun kalıp boşluğuna yerleştirilmesini
sağlamak için boru, son parçanın yaklaşık merkez hattına kadar bükülür (Lou & Stelson,
2001).
Penekli, (2008) Sonlu elemanlar yöntemini kullanarak yaygın olarak kullanılan T-Şekilli, UŞekilli ve boru şeklindeki alüminyum kirişlerin farklı durumlar için geri esneme davranışını
araştırmaya odaklanmaktadır. Bir kiriş için bir dizi analiz yapılır ve analizlerde değişen
parametreler bükülme yarıçapı ve kalınlığıdır. Ayrıca, borular için düzleştirmede enine kesit
bozulmasını gidermek için farklı iç basınçlar kullanılmış ve iç basıncın etkileri araştırılmıştır.
Uygun iç basınç uygulanarak düzleşme distorsiyonu büyük ölçüde ortadan kaldırılır.
YÖNTEM
Bükme işleminin başlangıcında, kelepçe kalıbı boruyu bükücünün ön ucundaki bükme
kalıbına sıkıca kelepçeler Boru dönerek bükme kalıbının etrafından çekilirken, mengene
kalıbı boru ile birlikte hareket eder ve boruyu radyal hareketten korurken, mandrel borunun
çökmesini önlemek için borunun içini destekler ve geri yaylanmadan sonraki gerçek bükülme
açısı elde edilir. Tasarlanmış büküm açıları, bükümler arasındaki mesafeler ve büküm
düzlemleri ile bir borunun art arda bükülmesi, ilerletilmesi ve döndürülmesi ile üç boyutlu bir
kavisli tüp oluşturulur.
Bu çalışmada çeşitli çap ve kalınlıklardaki bir boruyu bükme işleminin tam dinamik sonlu
elemanlar yöntemi (SEY) ile çözümleri gerçekleştirilmiştir. Bu SEY 3B modelleri tam
dinamik SEY simülasyonları için en yaygın kullanılan ticari paket programlardan biri olan
LS-DYNA çözücüsünü kullanan DYNAFORM programının Boru Bükme modülündeki
arayüzde önceden belirlenmiş parametreler; takım ve boru gemoetri ve malzemeleri
tanımlanarak otomatik olarak oluşturulmuştur.
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Boru
Yan destek
Baskı kalıbı (mengene)

İtici
Ön destek

Ön destek

Bükme kalıbı

Şekil 3 3B Döner Çekme Boru Bükme Sonlu Elemanlar Modeli

Boru malzemesi olarak DYNAAFORM’da tanımlı olan malzeme kütüphanesinden otomotiv
sektöründe yaygın kullanılan DP600 kalite çelik boru malzeme seçilmiştir. Çelik malzeme
özellikleri Çizelge 1’de belirtilmiştir. Malzemenin mekanik özellikleri Şekil 4’teki
mühendislik gerilme-gerinme grafiğinde belirtildiği şekildedir. DP600 kalite çelik
malzemenin plastik gerinim sertleşmesi değerleri olan Çizelge 1’de tanımlanan K ve n
malzeme sabitleri Basak & Panda (2016) çalışmasından elde edilmiştir.
Çizelge 1 DP600 kalite çelik boru malzemesi elastik özellikleri

Özgül yoğunluk
g/cm3
7,85

Elastisite modülü
MPa
207000

Poisson oranı
0,28

K
MPa
1000

n
0,218

Şekil 4 DP600 kalite çeliğin mühendislik gerilme-gerinme grafiği
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Element formülasyonu olarak büküm gibi elasto-plastik deformasyon simülasyonlarında en
yaygın tercih edilen, hızlı ve doğru sonuç veren LS-DYNA explicit dinamik modellerden
BELYTSCHKO-TSAY seçildi. Boru kabuk element olarak kalınlığı virtüel (sanal) olarak
tanımlanır. Burada kalınlığı boyunca integrasyon nokta sayısı 5 olarak belirlendi.
Büküm prosesi istenirse birkaç bükümlü olarak farklı açılarda ve boruyu kendi ekseni
etrafında çevirerek yapılabilmektedir. Fakat bu araştırmanın maksadı geri esneme açısını
farklı çap ve kalınlıklardaki DP600 kalite çelik boru için tespit etmek olduğu için
simülasyonlardaki proseslerde tek büküm ve 150mm çapında bir kalıp etrafında 90° büküm
şeklinde tercih edilmiştir (Şekil 5).

Şekil 5 Borunun 90° büküm simülasyon modeli

Yanı sıra deformasyon şekillendirme limitlerinin içinde olup olmadığı da incelenecektir. Boru
üzerinde çatlak ya da çatlak riski olan bölgeler, buruşma yani marullanma ya da eğilimi
olduğu bölgeler Şekil 6’de gösterildiği şekilde renk kodları ile SEY simülasyon sonuçlarında
tespit edilebilmektedir.

Şekil 6 Borunun 90° bükümü esnasındaki bölgesel deformasyon tanımlamaları

Kabuk element kullanılacağı için çok kalın cidarlı boruların simülasyonları için bu program
elverişli olmayabilir. Dolayısıyla burada 3mm kalınlığa kadar borularda simülasyon
gerçekleştireceğiz. İnce borularda buruşma riskini azaltmak amacıyla kaşık ve mandrel takımı
gibi aparatlar da modele dahil edilmiştir. Mandrel grubunda herbiri 10 mm genişlikte ve 10
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mm aralıklı 3 toplu bir takım kullanılmıştır. Mandrel topları ile boru iç yüzeyi arası mesafe
0.7mm olarak bırakılmıştır. Yani 50mm çaplı bir boru için 48,6mm çaplı toplar
modellenmiştir. Modelin hazırlanması DYNAFORM programının Tube Bending/Forming
modülü içinde Tube Rotary Bending seçeneği ile açılan Şekil 7’de gösterilen arayüzde
kolayca yapılmaktadır.

Şekil 7 DYNAFORM boru bükme parametrik 3B modelleme arayüzü

Şekillendirme Limit Diagramları
Şekillendirme limit diyagramları (FLD'ler), şekillendirme limitlerinin grafiksel temsilleridir;
yani, yerel boyunlaşmanın meydana geldiği büyük ve küçük gerilimler. Çatlaklar
şekillendirme işlemlerinde nihai sınır olmasına rağmen, yerel boyun verme genellikle
istenmeyen olarak kabul edilir (Uijl & Carless, 2012).

Şekil 8 Şekillendirme Limit Diagramı (Uijl & Carless, 2012)
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FLD'ler, büyük ve küçük gerinimleri temsil eden iki eksenin bir grafiği üzerinde başarısızlık
kriterleri eşlenerek oluşturulabilir. Ana ve küçük gerilimler, ızgaralı levhalar kullanılarak
ölçülebilir. Izgara için kullanılabilen genel teknikler, düzenli daire, çizgi veya nokta
desenlerini veya rastgele uygulanan desenleri içerir. Gerilme üzerine ızgara deforme olur. Ana
gerilme, maksimum gerilme yönündeki gerilme olarak tanımlanır. Minör zorlanma, ana
zorlanmaya dik olan gerilimdir. Büyük gerinim her zaman pozitiftir ve dikey eksende
çizilirken, küçük gerilim yatay eksende çizilir. Sonuçlar pozitif veya negatif olabilir.

Geri Esneme
Bu makale boyunca kullanıldığı gibi, geri yaylanma bir cismi deforme ettikten ve sonra
serbest bıraktıktan sonra meydana gelen elastik olarak yönlendirilen şekil değişikliğini ifade
eder. Konsept, bir metal teli veya şeridi elle büken herkes tarafından anlaşılır. Yeterince
küçük bir bükülme yarıçapı için, bükülmenin bir kısmı boşaltmadan sonra kalır ve bir kısmı
boşaltma sırasında geri kazanılır (veya geri sıçramıştır). Bazı kritik değerlerden daha büyük
bükülme yarıçapları için gövdenin ilk şekli geri kazanılır. Deformasyonun geri kazanılan
kısmına geri yaylanma denir. Bu nedenle, tanım, doğası gereği, yüklü durum ile yüksüz
durum arasındaki geometrideki bir farkı ifade eder (Wagoner et al., 2006).
Bükülen bir metal borunun geri esnemesi, kapsamlı deneyler ve sonlu elemanlar yöntemi
(FEM) analizi yoluyla incelenmiştir. Geri yaylı bükülme açısı için yaklaşık bir denklem
çıkarılmıştır. Malzemenin (boru şeklinde) mekanik özelliklerinin, standart çekme testlerinde
(malzemeler çubuk şeklinde olduğunda) bulunanlardan oldukça farklı olduğu belirtilmektedir.
Bu, deneysel çalışma, FEM hesaplamaları ve geri esneme analizi sonuçlarında tutarsızlıklara
neden olan başlıca nedenlerden biridir. Bu nedenle, malzemelerin mekanik özelliklerini boru
şeklindeki formlarında incelemek çok önemlidir. Deneyler ve FEM simülasyonları, geri
esneme açısının malzemelerin mekanik özelliklerinden önemli ölçüde etkilendiğini
kanıtlamaktadır. Açı, plastik modül ile orantılı olarak azalır, ancak sertleşme indeksi ve
elastik modül ile ters orantılı olarak değişir. Geri yaylanma açısı ayrıca boru deformasyon
koşullarından da etkilenir: bağıl bükülme yarıçapı ile orantılı olarak artar, ancak bağıl duvar
kalınlığı ile ters orantılı olarak değişir. Ek olarak, geri yaylanma açısı, bükme açısı ile
doğrusal olmayan bir şekilde artar (Xin E vd., 2009).
Xin E vd. bükülen bir metal borunun geri esnemesini, kapsamlı deneyler ve sonlu elemanlar
yöntemi (FEM) analizi yoluyla incelemişlerdir. Geri yaylı bükülme açısı için yaklaşık bir
denklem çıkarılmıştır.
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Denklem (1.1) den görülebildiği gibi eğer bükme açısı arttıkça deforme olan alan arttıkça geri
esneme açısı artar ve GT da artar. K değeri ne kadar büyük olursa, boru malzemesinin plastik
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deformasyona karşı direnci o kadar güçlü olur. E değeri ne kadar büyük olursa, malzemenin
elastik deformasyona karşı direnci o kadar güçlü olur ve boru bükme işleminde elastik
deformasyon oranı azalır.
BULGULAR
İlk modelde 50 mm çapında 1mm et kalınlığında DP600 kalite çelik boruyu 90 derece büküm
işlemi simüle edildi. Büküm kalıbının yarıçapı 150mm olarak seçilmiştir. Büküm kalıbı, yan
destek ve kaşık ile boru arasındaki sürtünme katsayıları 0,125 olarak seçilmiştir. Söz konusu
ilk modelle yapılan büküm işleminde boru içerisine ince boruların bükümünde marullanma
denilen kırışmayı engellemek ya da azaltmak için eklenen 3 parçalı mandrel kullanılmadı. Bu
nedenle, Şekil 9’de FLD diyagramı ve bükülen borudaki renk kodları ile gösterildiği üzere
Wrinkle tendency (Marullanma eğilimi) bükülen kısımda görülmektedir. Bu simülasyonda
geri esneme hesaplatılmadı ancak daha sonraki simülasyonlarda odak noktası olarak DP600
kalite çelik borularda çap ve et kalınlıklarına göre geri esneme açısındaki değişim
gözlemlenecektir.

Şekil 9 Mandrelsiz modelde DP600 kalite 50mm çaplı 1mm kalınlıkta çelik borunun 90° büküm simülasyonu
deformasyon sonuç grafiği

Şekil 10’de gösterilen aynı (Ø50mm ve kalınlık 1 mm) borunun 90° büküldüğü başka bir
analizde geri esnemede hesaplatıldı. Normal mesafede maksimum 18,6 mm esnediği görülen
borunun açısal olarak hesaplandığında 3,1 derece geri yaylanma açısı değeri elde edilmiştir.

Şekil 10 Geri yaylanmanın hesaplanması
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Bu modelde boru mandrellerle desteklendiği için bir önceki simülasyon sonucunda görülen
dirsek kısmındaki iç bükey yüzey meydana gelmemiştir. Şekil 11’de görüldüğü üzere
bükümün gerçekleştiği dirsek kısmının iç taraftaki yüzeyde marullanma meydana
gelmektedir. Bu da ince cidarlı malzemelerde kaçınılmaz olmaktadır. Fakat diğer yüzeyler
yırtılma, çatlak gibi riskler olmaksızın güvenle bükümü gerçekleştiği görülmektedir.

Şekil 11 Mandrel kullanılan modelde DP600 kalite 50mm çaplı 1mm kalınlıkta çelik borunun 90° büküm simülasyonu
deformasyon sonuç grafiği
Çizelge 2 Bükülen boru çapı ve kalınlığa göre geri esneme açısındaki değişim

Çap

Kalınlık

Ger Esneme

30
30
50
50
70
70

1
2
1
2
1
2

1,8
1,7
3,1
1,8
3,8
2,1

Çizelge 2’de bükülen DP600 kalite çelik borunun çap ve kalınlık gibi geometrik parametreleri
değiştirilerek parametrik bir çalışma yapılmıştır. Bu çalışmada, çap ve kalınlık oranındaki
değişimin geri esneme açısına etkisi Şekil 12’deki grafikte gösterildiği şekilde elde edilmiştir.
Çap düşük değerlerdeyken görülmüştür ki kalınlık değişimi geri esneme açısında daha az
değişime neden olmuştur. Büyük çaplardaki boruların et kalınlığındaki artış geri esneme
açısındaki azalmanın daha fazla olmasına neden olmaktadır.
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Şekil 12 Bükülen borunun çap kalınlık oranına göre geri esneme açısındaki değişim miktarı

TARTIŞMA VE SONUÇ
Bu çalışmada, otomotiv sektöründe ve farklı endüstrilerde de kullanılan boru profillerin boru
bükme makinelerinde Döner çekme yöntemi ile farklı çap ve et kalınlıklarında Çizelge 1’de
mekanik özellikleri verilen DP600 kalite çelik malzemelerden boruların bükümü esnasında
borudaki geometrik parametrelerdeki değişimlerin şekillendirme limit diyagramlarına (FLD)
ve geri esnemeye etkileri incelenmiştir.
FLD'ler ile yerel boyunlaşmanın meydana geldiği büyük ve küçük gerilimler, çatlaklar
şekillendirme işlemlerinde nihai sınır olmasına rağmen, yerel boyun verme genellikle
istenmeyen deformasyon olarak kabul edilir. Mandrellerin modele dahil edilip edilmemesinin
büküm sonucuna etkileri FLD grafikleri ile simüle edilmiştir. Simülasyon sonucunda görülen
dirsek kısmındaki iç bükey yüzey meydana gelmemiştir. Şekil 11’de görüldüğü üzere
bükümün gerçekleştiği dirsek kısmının iç taraftaki yüzeyde marullanma meydana
gelmektedir.
Çizelge 2’de bükülen DP600 kalite çelik borunun çap ve kalınlık gibi geometrik parametreleri
değiştirilerek parametrik bir çalışma yapılmıştır. Bu çalışmada, çap ve kalınlık oranındaki
değişimin geri esneme açısına etkisi Şekil 12’deki grafikte gösterildiği şekilde elde edilmiştir.
Çap düşük değerlerdeyken görülmüştür ki kalınlık değişimi geri esneme açısında daha az
değişime neden olmuştur. Büyük çaplardaki boruların et kalınlığındaki artış geri esneme
açısındaki azalmanın daha fazla olmasına neden olmaktadır.
Daha sonraki çalışmada literatürde geliştirilmiş olan ve bu bildiride paylaştığımız analitik
model ile sonlu elemanlar modelinin sonuçları kıyaslanarak bir doğrulama çalışması
yapılması planlanmaktadır.
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ÖZET
Bu çalışmada, dinamik yüklere maruz bir blok betonarme makine temelinin harmonik yük
altında dinamik cevapları yapı-zemin etkileşimi göz önüne alınarak incelenmiştir. Harmonik
dinamik yük altında blok tipi makine temellerinin dinamik cevapları, farklı zemin türleri ve
farklı izolasyon malzemelerine bağlı olarak elde edilmiş ve yorumlanmıştır. Her bir titreşim
izolasyon malzemesinin, makinenin ürettiği dinamik yüklere karşı etkileri, farklı zemin türleri
ile birlikte incelenmiş ve karşılaştırılmıştır. Makine-temel dinamik analizini daha gerçekçi
çözümlemek amacıyla zemin etkisi de göz önüne alınarak 3 boyutlu sonlu elemanlar modeli
oluşturulup, ANSYS Workbench sonlu elemanlar yazılım programında modelleme ve
dinamik analizler yapılmıştır. Zeminin sonlu elemanlar modelinde ANSYS Workbench
programında SOLID185 sonlu eleman tipi, betonarme temel ve makinenin modellenmesinde
SOLID65 sonlu eleman tipi kullanılmıştır. Betonarme blok temele ait zemin-makine-temel
modeli Ansys Workbench 19.2 programının modelleme modulü olan SpaceClaim de
yapılmıştır. Kaya, kum ve kil olmak üzere 3 farklı zemin cinsi kullanılmış olup blok makine
temeli bu zeminlere ayrı ayrı yerleştirilerek analizler yapılmıştır. Zeminlerin boyutları
temellerin boyutlarının 20 katı olacak biçimde seçilmiş, derinliği ise 10 m alınarak
modellenmiştir. Makine üç boyutlu katı cisim olarak tanımlanarak blok temelin üzerine
oturtulmuştur. İzolasyon malzemelerinin kendilerine düşen statik ve dinamik yüklere göre
dayanım tahkikleri yapılmıştır. Analizlerde kullanılan betonarme temele ait boyutların
devrilme, temel basıncı, kayma gibi güvenlik tahkikleri yapılmıştır. Üç boyutlu zemin
tabakası alt yüzünden viskoz sınır olarak mesnetlenmiştir. Analizlerde harmonik yükün
frekansı 350 Hz alınmıştır. Dinamik analizlerde makinenin ürettiği yükden dolayı ortaya
çıkan titreşimin, belirli zemin noktasında oluşturduğu ivmeler elde edilmiş ve
değerlendirilmiştir. Sonlu elemanlar analizlerinde, farklı büyüklükte sonlu elemanlar
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kullanılmış olup, özellikle makine-temel-zemin kesişim bölgelerinde sonlu elemanlar ağı daha
çok sıklaştırılmıştır. Çalışmada, harmonik bir dinamik zorlayıcı yük üreten makinelerin, blok
tipi temelde mesnetlenmesi durumunda, farklı titreşim yalıtım malzemeleri kullanılarak, farklı
zemin türleri için 3 boyutlu sonlu elemanlar analizi ile zamana bağlı dinamik cevapları
incelenmiş ve karşılaştırılmıştır.

Anahtar kelimeler: Makine Temelleri, Dinamik Analiz, Sonlu Elemanlar Yöntemi, YapıZemin Etkileşimi, Blok Temeller.

ABSTRACT
In this study, harmonic analysis and responses of a block machine foundation under
dynamically loads are investigated by considering with soil-structure interaction. The
machine foundation is considered with different type of vibration isolation such as, rubber,
silicone rubber, cork. The considered problem is modelled by using ANSYS Workbench
software program and finite element models are obtained. In the solution of the dynamic and
soil-structure interaction problem, 3 dimensional finite element model is used. The machine,
the foundation and the soil are modelled separetely and connected with each other. The
machine is considered as 3 dimensional solid and connect to the block foundation with
vibration isolation materials. Also, the soil is considered 3 dimensional finite element and the
boundary and dimensions of the soil are selected enough large dimensions. In the finite
element model of the soil, SOLID185 finite element type is used and SOLID65 finite element
type is used in the modeling of the reinforced concrete foundation and the machine in ANSYS
Workbench program. The dynamically machine load is considered as a harmonic property. In
the results, effects of different isolation materials and load parameters on the dynamic
responses of the block machine foundation by using 3 dimensional finite element approach.
The dimensions of the soils were chosen 20 times larger then the dimensions of the
foundations, and the depth was modeled by taking 10 m. The machine were defined as threedimensional solid bodies and were placed on block foundations. The dimensions of the
reinforced concrete foundations used in the analysis were checked for safety such as
overturning, foundation pressure and slipping. The soil layer is supported by viscous border
from the bottom face. In the analysis, the frequency of the harmonic load was taken as 350
Hz. In dynamic analysis, the accelerations created by the vibration caused by the load
generated by the machine at a certain ground point were obtained and evaluated. In the finite
element analysis, finite elements of different sizes are used, and the finite element mesh is
more dense especially in the machine-foundation-ground intersection regions. In the results,
displacements and vertical accelerations of the foundation and special points of the soil are
obtained and discussed according to different types of isolation material and soil types. It is
obtained from the dynmic results, the isolation materials are very effective on the absorbation
of the machine loads. Also, using the soil-structure interaction model gives more accuracy
and realistic responses for desing analysis of foundation machines.
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Interaction, Block Foundations.

GİRİŞ
Makine temelleri, maruz kaldığı statik ve dinamik yükler, sismik yükler, yorulma, zemin
çökmesi gibi tesirlere göre tasarlanırlar. Bu kuvvet tesirleri statik ve dinamik kuvvetler olarak
ikiye ayrılır. Dinamik yükler sonucu sistemdeki kütlelerde ivmeli hareket oluşur. Bu hareket
sonucu atalet kuvvetleri meydana gelir. Böylece sisteme dış kuvvetlerin yanında atalet
kuvvetleri de etki etmeye başlar. Dinamik kuvvetler zamanla yapıda deplasmanlara ve
deformasyonlara sebep olurlar. Çekme ve basınç dayanımı yüksek bir malzeme dinamik bir
yüke maruz kalırsa, ki bu yük maksimum statik yükten çok daha küçük olmasına rağmen,
tekrarlı yükün belli bir tekrarından sonra yorulma meydana gelecek ve makine temellerinde
çatlaklar oluşabilecektir. Bu yüzden makine temellerinin tasarım ve yapım süreçleri diğer
temel türlerine göre daha karmaşık ve uzmanlık gerektiren iştir.

Dinamik yüklere maruz makine temelinde makinenin çalışmasını büyük ölçüde bozabilecek
temel çökmesi, deformasyon ve çatlaklar oluşabilir. Bu sebeple makine temelleri tasarlanırken
inşaat ve makine mühendisleri ortaklaşa çalışmalı, temele etkiyen dinamik ve statik kuvvetler
ile makine-temel-zemin üçlüsünün birbirleriyle olan etkileşimine, frekans ve genlik eşik
değerlerine göre tasarım yapılmalıdır. Ayrıca bu tür mühendislik yapılarında ortaya çıkan en
büyük problemlerden biride, sürekli titreşimin komşu yapılara ve makinelere verebileceği
hasarlardır. Özellikle yüksek frekans ve genlikte titreşim üreten makineler, gerek çevresinde
bulunan insanlara gerekse yakın çevredeki binalara yaptığı titreşim etkileri ile belli bir süre
sonra ciddi problemler oluşturabilmektedir. Bu nedenle bu tür yapıların tasarımında, titreşim
yalıtımı büyük önem kazanmaktadır.

Blok makine temelleri, düşük frekansta periyodik kuvvetler üreten makineler (büyük pistonlu
makineler, şahmerdanlar, pompalar) için uygundur. Çok yavaş işleyen makinelerde temel zati
titreşim sayısı dikkate alınmaz. Tekrarlı yükten dolayı yorulma göz önüne alınarak blok tipi
temel uygulanır. Dizel ve benzinli makinelerde yay veya elastik malzemeler üzerine oturan
blok tipi temel yapılarak temelin doğal frekansı makine işletim frekansından çok fazla
uzaklaştırılmış olur. 1000 devir/dakika üzeri çalışan makinelerde masif blok temel
uygulanırsa özel frekansın düşürülmesi için temel taban alanı düşük tutularak özel ayırıcı
malzemeler kullanılır. Şekil 1 ve 2’de bir blok temel tipi ve kesiti gösterilmiştir.
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Şekil 1: 4000 Kw gücünde bir turbo jeneratörün blok temele oturtuluşu 1.Türbin
2.Transmisyon 3.Jeneratör 4.Kondansatör(İşkodra, 2008).

Makine çalışırken oluşan genliklerin makine üreticisi tarafından izin verien genlik
sınırlarından fazla/az olması gibi olumsuzluklar ile karşılaşılması; makinenin, üreticisi
tarafından izin verilen genlik sınırları içerisinde çalışmasına rağmen diğer makinelere zarar
vermesi; rezonansın önüne geçmek ve civardaki diğer makinelere ve yapılara zarar vermemesi
için hendek/kazık bariyerler uygulanarak veya temeli uygun sönümleyici yapı elemanları
üzerine yaparak genlikler sınırlandırılabilir. Zararlı titreşimlerin izolasyonunda mantar
yastıklar, çelik ya da metal yaylar, kauçuk yastıklar, neopren yastıklar, ahşap yastıklar,
pnömatik sönümleyiciler vb. tercih edilebilir.
Makine temelleri üzerine yapılan akademik çalışmalarda da ekonomik ve teknolojik
gelişmelere paralel olarak önemli derecede artış olmuştur. Literatürde konu ile ilgili yapılmış
çalışmalarda; Öztürk T. (1990) planda birbirine dik iki düzleme göre simetrik olmayan
makine-temel-mesnetler sisteminin serbest ve zorlanmış titreşimleri, titreşimlerin frekans ile
genliklerinin hesabı ve sınırlandırılmasını incelemiştir. Mandal ve Baidya (2006) lazan tipi
mekanik osilatör ile ölçümler yaparak 2 ve 3 çeşit zemin tabakası üzerine oturan makine
temelini incelemişlerdir. Gül (2007) titreşim türlerine, makine sınıflarına ve temel tiplerine
dair bilgiler verilerek, temel tipi seçimi ile tasarıma esas teşkil eden şartları incelemiştir.
Yingcai (2008) yüksek bir beton temel üzerine kurulu büyük bir pistonlu kompresöre
dayanarak zemin-kazık temel-yapı etkileşimi üzerine inceleme yapmış ve sonuçları 3D sonlu
elemanlar modeli ile karşılaştırmıştır. Kumar ve Boora (2008) makine tabanı ile beton blok
temel arasında sıkıştırılmış bir kauçuk tamponun ve yay montajının ayrı ayrı kombinasyonunu
deneysel olarak incelemişlerdir. İskodra (2008) makine sınıflarına ve temel tiplerine dair
bilgiler vererek, temel tipi seçimi ile tasarıma esas teşkil eden şartları detaylı şekilde
işlemiştir. Aşılıoglu (2009) uygulamalarda sıklıkla kullanılan temel tipi olan blok tipi makine
temellerinde inceleme yapmış, temel üzerindeki makinelerin simetrik olmayacak şekilde
yerleştirilmeleri sonucu yaşanacak problemleri araştırmıştır. Karakurt (2009) bir eksantrik
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presin maruz kaldığı kuvvetler sonucu ortaya çıkan titreşim hareketlerini incelemiş, düşey
yöndeki hareket, kafa vurma hareketi, yalpalama hareketi ve zemine iletilen kuvveti göz
önünde bulundurarak yay ve sönüm katsayılarını optimize etmiştir. Mehta (2013) blok tipi bir
makine temelini zemin ile olan etkileşimini de dikkate alarak modellemiş, tasarımda
eksantirisiteye, rezonansa, zemin taşıma gücüne ve genliğe dikkat edilmesi gerektiğini
belirtmiştir. Yung (2014) makine temellerinde titreşim kontrolü için farklı tasarım
yaklaşımları sunarak, sonlu elemanlar modeli ile dinamik zemin rijitliği ve sönümleme
katsayısını incelemiştir. Güney (2016) dinamik yüklü temellerde simetriden sapma durumu,
simetrik sistemlerde yer hareketi etkisi ve eski bir temele yeni bir dinamik yük veren makine
kurulumu için açısal serbest titreşim frekansları ile titreşim genliklerini hesaplamıştır. Hardik
ve diğ. (2016) makine temelinin dinamik analizini deneysel ve sayısal olarak incelemişler,
makinenin dinamik davranışının yapı elemanı üzerindeki etkilerini araştırmışlardır. Dürmüş
(2019) yapılardaki mekanik ekipmanların titreşiminin pasif izolasyonu hakkında bilgiler
vererek titreşimlerin insanlar üzerindeki etkilerinden ve alınacak önlemlerde kullanılan
ürünlerden bahsetmiştir.
Bu çalışmada, dinamik yüklere maruz blok tipi makine temellerinin yapı-zemin etkileşimi de
göz önüne alarak dinamik cevapları incelenmiştir. Farklı tipte titreşim yalıtım malzemesi
kullanılarak, makinenin ürettiği dinamik yüklere karşı sistemin ürettiği dinamik cevaplar elde
edilmiş, her bir titreşim yalıtım malzemesinin etkileri karşılaştırılmıştır. Makine-temel
dinamik analizini daha gerçekçi çözümlemek amacıyla zemin etkisi de göz önüne alınmış, 3
boyutlu sonlu elemanlar modeli oluşturulup, ANSYS Workbench sonlu elemanlar yazılım
programında modelleme ve dinamik analizler yapılmıştır. Çalışmada, harmonik bir dinamik
zorlayıcı yük üreten makinelerin, farklı titreşim yalıtım malzemeleri kullanılarak, farklı zemin
türleri için 3 boyutlu sonlu elemanlar analizi ile dinamik cevapları incelenmiş ve
karşılaştırılmıştır.
YÖNTEM
Makine-temel-zemin modelininin makinenin ürettiği harmonik yük etkisi altında her hangi bir
t anında dinamik cevapları, sonlu eleman yöntemine göre sistemin dinamik hareket denklemi
izleyen eşitlikte verilmiştir.

ሾሿ ୲ሼሽ  ሾሿ ௧ሼሶ ሽ  ሾሿ ௧ሼሷ ሽ ൌ ୲ሼ ሽ

(1)

Burada ሾሿǡ ሾሿǡ ሾሿǡ ሼ ሺሻሽǡ ሼሽǡ ሼሶ ሽǡ ሼሷ ሽsırasıyla sisteme ait rijitlik matrisi, sönüm matrisi,
kütle matrisi, yük vektörü, yer değiştirme vektörü, hız vektörü ve ivme vektörünü gösterirler.
Dinamik hareket denklemi olarak eşitlik 1 de verilen Newmark yöntemi kullanılmıştır.
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ANSYS Workbench ile yapılmış makine-temel-zemin modelleri sonlu elemanlarına ayrılmış
blok temel için şekil 2 de gösterilmiştir.

Şekil 2: Sonlu elemanlarına ayrılmış zemin-blok temel-makine görseli.
ARAŞTIRMA BULGULARI
Betonarme blok temele ait zemin-makine-temel modeli Ansys Workbench 19.2 programının
modelleme modulü olan SpaceClaim de yapılmıştır. Kaya, kum ve kil olmak üzere 3 farklı
zemin cinsi kullanılmış olup blok makine temeli bu zeminlere ayrı ayrı yerleştirilerek
analizler yapılmıştır. Zeminin boyutları temelin boyutlarının 20 katı olacak biçimde seçilmiş,
derinliği ise 10 m alınarak modellenmiştir. Makine üç boyutlu katı cisim olarak tanımlanarak
blok temelin üzerine oturtulmuştur. Şekil 3’de blok makine temeline oturan makine
görülmektedir. 2,5 cm kalınlığında kauçuk, silikonlu kauçuk ve mantar titreşim izolasyon
elemanları, temel ile makine elemanı arasına yerleştirilmiştir. Üç boyutlu zemin tabakası alt
yüzünden viskoz sınır olarak mesnetlenmiştir. Blok temel analizlerinde harmonik yükün
frekansı 350 Hz alınmıştır. Dinamik analizlerde kullanılan malzeme parametreleri tablo 1 de,
geometrik özellikler ile yük parametreleri tablo 2’de sunulmuştur.

Şekil 3: Dikdörtgen blok temel ve makine görseli.

Full Text Book

Page 296

euroasiasummit.org

INTERNATIONAL EUROASIA
Congress on Scientific Researches and Recent Trends 9
18-20 February 2022/Antalya – Turkey

Tablo 1: Çalışmada kullanılan malzemelerin fiziksel özellikleri.
Malzeme adı

Birim hacim
ağırlık ࢽ(kg/m³)

Poisson oranı

Elastisite Modülü
E(Mpa)

Beton

254,84

0,18

37000

Kaya

282,36

0,14

111000

Kil

203,87

0,30

300

Kum

183,49

0,30

400

Kauçuk

94,801

0,48

100

Mantar

20,387

0,05

20

Silk. Kauçuk

112,13

0,33

50

Tablo 2: Blok makine temeli analizlerinde kullanılan geometrik özellikler ve yük
parametreleri.
Blok temel boy

400 cm

Blok temel en

400 cm

Temel yüksekliği

100 cm

Analiz frekansı

350 Hz

Makine hacmi

2 m3

Makine ağırlık

8 ton

Harmonik yük

20 ton

Blok temelin hacmi

16 m3

Blok temel ağırlığı(Wt)

41,35 ton

Yük frekansı (w)

350 Hz

Şekiller 4–6 da makinenin ürettiği harmonik yükün frekansı ve makine-temel-zemin
etkileşiminde, yükün yatay doğrultusunda -X yönünde, temel sınırından 3 m uzaktaki bir
noktanın yatay ivme değerleri farklı titreşim izolasyon malzemeleri ile farklı zemin türlerine
göre elde edilmiştir.
Şekiller 4-6’ya bakıldığında yapı-zemin etkileşimi göz önüne alınarak elde edilen ivme
değerlerinde, kayalık zemin türünde frekansların en büyük olduğu görülmektedir. Kayalık
zeminin rijitliği kum ve kil zemine göre yüksek olduğundan dolayı doğal frekanslar kayalık
zeminde büyük oluşmuştur. Bu şekillerde rezonans frekansı, frekans-ivme eğrisinin düşey
asimptota eriştiği noktalarda kolaylıkla görülebilmektedir. Bu durumda kayalık zeminlerde
doğal olarak daha yüksek frekanslarda rezonans durumu ortaya çıkmaktadır. Kil ve kum
zeminlerde rezonans frekansının, kayalık zeminlere göre oldukça düşük olduğu görülmüştür.
Şekiller 4-6’da görülmektedir ki, temelin 3 m sağ tarafındaki noktanın yatay ivmeleri
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büyükten küçüğe doğru kaya-kum-kil olarak elde edilmiştir. İzolasyon malzemeleri kum ve
kil zeminlerde titreşim frekanslarında önemli bir değişiklik yapmamaktadır. Buda
göstermektedir ki, zemin özelliğinin dinamik cevaplar üzerinde, makine dinamik yükünden
ortaya çıkan dalgaları sönümlemede ve ayrıca izolasyon malzemelerinin davranışlarında
önemli bir etkisi vardır.

Şekil 4: Kauçuk izolasyonlu blok makine temelinin farklı zemin türlerine göre frekans-ivme
ilişkileri.
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Şekil 5: Mantar izolasyonlu blok makine temelinin farklı zemin türlerine göre frekans-ivme
ilişkileri.
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Şekil 6: Silikonlu kauçuk izolasyonlu blok makine temelinin farklı zemin türlerine göre
frekans-ivme ilişkileri.

Full Text Book

Page 300

euroasiasummit.org

INTERNATIONAL EUROASIA
Congress on Scientific Researches and Recent Trends 9
18-20 February 2022/Antalya – Turkey

SONUÇLAR

Bu çalışmada, blok makine temellerinin harmonik dinamik bir yük altında dinamik cevapları
makine-temel-zemin etkileşimi göz önüne alınarak araştırılmış, dinamik cevaplar farklı zemin
türleri ile farklı izolasyon malzemelerine bağlı olarak elde edilmiş ve yorumlanmıştır. Her bir
titreşim izolasyon malzemesinin, makinenin ürettiği dinamik yüklere karşı etkileri farklı
zemin türleri ile birlikte karşılaştırılmış, 3 boyutlu sonlu elemanlar modeli oluşturulup,
ANSYS Workbench sonlu elemanlar yazılım programında modelleme ve dinamik analizler
yapılmıştır.
Çalışmada elde edilen sonuçlar özetlenirse;
x

Kil ve kum zeminlerde rezonans frekansının, kayalık zeminlere göre oldukça düşük
olduğu, kayalık zeminlerde daha yüksek frekanslarda rezonans durumunun oluşduğu
görülmüştür.

x

Makine-temel-zemin etkileşimine ait titreşim frekansları büyükten küçüğe doğru kayakum-kil olarak elde edilmiştir.

x

Makine-temel-zemin etkileşimi göz önüne alınarak elde edilen analizlerde, zemin
özelliğinin dinamik cevaplar üzerinde önemli bir etkisinin olduğu daha net
görülmüştür.

x

Zemin özelliğinin, makine dinamik yükünden ortaya çıkan dalgaları sönümlemede ve
izolasyon malzemelerinin davranışlarında önemli bir etkisi olduğu görülmüştür.

NOT
Bu çalışma Bursa Teknik Üniversitesi, Lisansütü Eğitim Enstitüsünde sunulan “DİNAMİK
YÜKLERE MARUZ TEMELLERİN SONLU ELEMANLAR ANALİZİ” başlıklı yüksek
lisans tezinden üretilmişdir.
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ÖZET

Pandemi, geniş kitlelerde görülen salgın hastalıkları tanımlamaktadır. İçinde bulunduğumuz
süreçte COVİD-19 pandemisinin beden sağlığı üzerindeki etkilerine yoğunlaşılırken, tam bir
iyilik halinin devam edebilmesi için gerekli olan psikolojik sağlık üzerine olan etkileri
çoğunlukla göz ardı edilebilmektedir. Pandemi sürecinin en başından beri sahada aktif olarak
çalışan ve insanı holistik açıdan bir bütün olarak ele alarak fedakârca tüm görev ve
sorumluluklarını yerine getiren hemşirelerin de bu süreçten çok daha fazla etkilenmesi
kaçınılmaz bir gerçektir. Hemşireler bakım uygulamalarını yerine getirirken insanların en kötü
ve hassas hallerine de tanık olmaktadır. Bu durum hemşirelere yoğun bir duygusal yük
getirmektedir. Tüm dünyayı derinden etkileyen pandemi sürecinde artan bu yük hemşirelerde
merhamet yorgunluğuna yol açmıştır. Bu kapsamda COVİD-19’un sağlık çalışanları üzerindeki
psikolojik etkilerinin bilinmesi oldukça önemlidir. Bu bağlamda bu derleme çalışmada; salgınla
mücadelenin merkezinde kilit rol ve görev üstlenen hemşirelerin COVİD-19 tanılı bireylere
bakım verirken yaşadığı merhamet yorgunluğunu tartışmak ve sağlık profesyonellerinin bu
konudaki farkındalığını artırmak amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Hemşire, merhamet yorgunluğu, tükenmişlik, pandemi
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ABSTRACT
Pandemic defines epidemic diseases seen in large masses. While focusing on the effects of the
COVID-19 pandemic on physical health in the current period, its effects on psychological
health, which are necessary for a full well-being to continue, can often be ignored. It is an
inevitable fact that nurses, who have been working actively in the field from the very beginning
of the pandemic process and who have devotedly fulfilled all their duties and responsibilities
by considering the human being as a whole, will be affected much more by this process. While
performing care practices, nurses also witness the worst and sensitive states of people. This
situation imposes an intense emotional burden on nurses. This increased burden in the pandemic
process, which has deeply affected the whole world, has led to compassion fatigue in nurses. In
this context, it is very important to know the psychological effects of COVID-19 on healthcare
workers. In this context, in this compilation study; It is aimed to discuss the compassion fatigue
experienced by nurses, who play a key role and duty in the center of the fight against the
epidemic, while giving care to individuals diagnosed with COVID-19, and to increase the
awareness of health professionals on this issue.
Keywords: Nurse, compassion fatigue, burnout, pandemic

GİRİŞ
Coronavirus pandemisi (COVİD-19 / SARS-CoV-2) 2019 yılının sonlarında ilk kez Çin’in
Hubei eyaleti Wuhan şehrinde ortaya çıkarak dünya gündeminde ilk sıraya yerleşmiş olup,
halen önemli bir halk sağlığı sorunu olarak etkisini sürdürmektedir (Hui ve ark., 2020; Wu ve
McGoogan, 2020).
SARS-CoV-2, insan solunum sistemi, bağışıklık sistemi, kan dolaşım sistemi, sinir sistemi,
motor sistem, üriner sistem, üreme sistemi ve sindirim sistemi dahil olmak üzere halk sağlığı
için ciddi sonuçlara sahiptir (Shen ve ark., 2022). Hastalığın neden olduğu ciddi
komplikasyonların varlığı, hastaların hastaneye kaldırılması ve yoğun bakım ihtiyacına olan
artış ile sağlık çalışanlarının iş yükünü daha da artmasına yol açmaktadır.
Sağlık bakım ekibinin kilit üyeleri olan hemşireler, COVID-19 hastalığın neden olduğu
zorlukların çoğuna maruz kalmaktadır (Ahmadidarrehsima., 2022). Hemşireler bu süreçte
hastalara klinik bakım sağlamak için rutinde çalıştıklarından farklı birimlerde görevlendirildi,
fazladan vardiyalar ile daha uzun saatler çalışarak kişisel yaşamlarından fedakârlık
yaptılar. Ayrıca, çalışma ortamları nedeniyle sağlık çalışanları SARS-CoV-2'yi alma, taşıma ve
bunu hastalara, meslektaşlarına ve aile üyelerine bulaştırma riski ile karşı karşıya
kalmaktadır. Bu tür faktörler hemşirelerde umutsuzluk ve çaresizlik duygularına neden
olabilmektedir (Frawley., 2021; Liu ve ark., 2020 ). Geçmiş yıllardaki SARS salgını
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deneyimlerinde,

kesintisiz

olarak

hasta

bakımı

sunan

hemşirelerin

diğer

sağlık

profesyonellerine göre daha yüksek anksiyete düzeylerine sahip olduğu belirtilmektedir
(Maunder ve ark., 2006).
Hemşirelerin hasta ile en uzun süre bir arada olan ve yakın temasta çalışan meslek grubu olması,
hastaların acı, ağrı, ölümlerine tanıklık etmesi ve yoğun stres altında çalışması sonucunda
merhamet yorgunluğu yaşayabilmektedir. Bu bağlamda bu derleme çalışmada; salgınla
mücadelenin merkezinde kilit rol ve görev üstlenen hemşirelerin COVİD-19 tanılı bireylere
bakım verirken yaşadığı merhamet yorgunluğunu tartışmak ve sağlık profesyonellerinin bu
konudaki farkındalığını artırmak amaçlanmıştır.
COVİD-19 Pandemisinde Yaşanan Merhamet Yorgunluğu
Merhamet kavramını TDK; bir kimsenin veya bir başka canlının karşılaştığı kötü durumdan
dolayı duyulan üzüntü, acıma olarak tanımlarken, yorgunluk kavramını çalışma vb. sebeplerle
bireyin ruh ve beden etkinlikleri açısından verimlilik düzeyinin azalması, bitaplık olarak
tanımlamaktadır (TDK, 2022). Bu tanımdan yola çıkarak merhamet yorgunluğuna yoğun acı
ve üzüntüye maruz kalındığında bireyde oluşan tükenmişlik diyebiliriz.
Joinson (1992), hemşirelerde tükenmişliğin doğasını araştırırken hemşirelerin bakım verme
yeterliliklerini kaybetmeye yüz tuttuğunu fark ederek, bu durumla ilişkili olarak hemşirelikte
merhamet yorgunluğu kavramını gündeme getirmiştir. Merhamet yorgunluğu kavramı,
travmatik stresi doğrudan yaşayan insanlara yardım ederken dolaylı olarak geçirilen travmanın
duygusal etkisi şeklinde açıklanmaktadır (Figley, 2002a). Hemşireler bakım uygulamalarını
yerine getirirken insanların en acı ve travmatik hallerine tanıklık etmektedir. Buradan yola
çıkarak Figley, merhamet yorgunluğunu hemşirelik bakımının bedeli olarak ifade etmektedir
(Figley, 2002b). Bu durum özellikle adli hemşirelerde, onkoloji, pediatri, yoğun bakım
kliniklerinde, acil hemşirelerinde ve palyatif bakım servislerinde çalışan hemşirelerde yaygın
olarak görülmektedir (Beck, 2011). Bu gibi birimlerde çalışan hemşireler görevlerini yerine
getirirken kendilerini ihmal edebilmektedir. Bu durumun merhamet yorgunluğu sürecini
hızlandırdığını söylebiliriz. Coetzee ve Klopper (2010) hasta birey ile yoğun ve uzun süreli
bakım sürecinde travmatik strese maruz kalan ve belli bir zaman içerisinde düzeltilemeyen
merhamet rahatsızlığından sonra merhamet stresi olarak meydana gelen travmatik faktörlerin
artarak birikmesi sonucunda merhamet yorgunluğunun oluştuğunu belirtmiştir.
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Hâlihazırda hemşirelik mesleğinin doğası gereği yoğun yaşanan merhamet yorgunluğunun
pandemi sürecinde daha da artacağı beklenmektedir. COVİD-19 pandemisinde hemşirelerin
hastalıkla ilgili bilinmezlik, bulaşma, bulaştırma ve ölüm korkusu yaşamaları, tanıklık ettikleri
ölüm sayısının artması, çalışma şartlarının değişerek sürekli koruyucu ekipmanla, yoğun ve iş
yükünün fazlalaşarak çalışmaları, ailelerinden uzak kalarak sosyal destekten mahrum kalmaları,
damgalanma ve stres normal çalışma şartlarına eklenerek yüklerini artırmıştır. Hemşirelerin
mesleki rutinlerinin dışında yaşadıkları bu sorunlar merhamet yorgunluğu yaşama risklerini
arttırmaktadır ( Özalp, 2021).
Merhamet Yorgunluğunun Oluşumu
Figley'e göre “empati ve maruz kalma” merhamet yorgunluğuna yol açmaktadır. Yüksek stresli
çalışma ortamında sürekli olarak yardıma muhtaç bireylerle iletişim içindeki hemşirelerde
merhamet yorgunluğu gelişmektedir (Konal & Korkmaz, 2018). Bulaşıcı hastalıkların patlak
vermesi sırasında hastaların tedavisinde her zaman en önemli rolü sağlık sistemi ve sağlık
personeli üstlenmekte ve bu nedenle sağlıkları tehlikeye girmekte, hatta hayatlarını
kaybedebilmektedir (Hung, 2003). Hemşireler sağlık sisteminin ön saflarında yer alarak
COVID-19 hastalığı olan bireylere doğrudan bakım sağlar (Cortés-Álvarez & Vuelvas-Olmos,
2020). Uzun çalışma saatleri ve yüksek iş yükü, virüse maruz kalma, COVID-19 bulaşmış
hastalarla sık ve yakın temas, kişisel koruyucu ekipman (KKE) eksikliği, virüsün vektörü olarak
damgalanma, medya baskısı ve artan ölüm sayısı psikolojik sıkıntı ve bitkinliğe neden olabilir
(Cortés-Álvarez & Vuelvas-Olmos, 2020; Zamanzadeh ve ark., 2021). Ayrıca, standart
olmayan KKE, aşırı terleme ve su kaybı, uzun süre maske takmanın neden olduğu yaralar ve
boğulma hissi, yeme-içme için uygun koşulların olmaması, COVID-19 pandemisi sırasında
hemşirelerde daha fazla fiziksel yüke neden olabilir ( Zamanzadeh ve ark., 2021). Bu tür
faktörler hemşirelerde umutsuzluk ve çaresizlik duygularına neden olur ve hasta bakımının
nicelik ve niteliğini azaltır (Frawley ve ark., 2021 ; Liu ve ark., 2020). Bu bağlamda zaten
hemşirelerin yaşadıkları merhamet yorgunluğu oluşumu daha da artabilir.
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Merhamet Stresi ve Merhamet Yorgunluğu Modeli ( Figley , 2002).

Merhamet Yorgunluğunun Belirtileri
Merhamet yorgunluğu; uzun süreli, sürekli ve yoğun bir şekilde hastalarla temas kurma,
kendinden bir şeyler verme ve strese maruz kalma sonucu oluşan ve bir dönem giderilemeyen
merhamet rahatsızlığından sonra merhamet stresi olarak açığa çıkan ilerleyici ve kümülatif bir
sürecin sonucudur ( Coetzee & Klopper, 2010). Bu süreçte merhamet yorgunluğunun fiziksel,
duygusal, sosyal, zihinsel ve manevi olmak üzere birçok belirtisi ortaya çıkmaktadır.
Fiziksel Belirtileri; yorgunluk, güç kaybı, baş ağrısı, kas gerginliği, performans eksikliği,
taşikardi, hipertansiyon, hipotansiyon, uyku bozuklukları, gastrointestinal problemler ve
bağışıklık sisteminde zayıflama, hastalıklara yatkınlık gibi fiziksel şikâyetlerdir (Showalter,
2010 ; Coetzee & Klopper, 2010; Uslu & Korkmaz, 2017).
Davranışsal Belirtiler; kişisel hijyen ve bakımlarını yerine getirememe, hata yapmaya
yatkınlık, bağımlılığın gelişmesi, kilo alma/verme, beslenme bozukluklarıdır (Showalter, 2010;
Coetzee & Klopper, 2010; Uslu & Korkmaz, 2017).
Duygusal Belirtiler; öfke, irritabilite, keyif eksikliği, aşırı hassasiyet, huzursuzluk, sinirlilik,
depresyon, anksiyete, izolasyon, duygusal çöküntü, enerji kaybı, aşırı hassasiyet, umutsuzluk,
empati kaybıdır (Showalter, 2010 ; Coetzee & Klopper, 2010; Uslu & Korkmaz, 2017).
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İşle İlgili Belirtiler; işe gitme konusunda isteksizlik, sıkça izin kullanma, işe devamsızlığın
artması, hasta ve ailesine karşı empati hissinin azalması, yardım isteğinin azalması, bazı
hastalarla çalışmaktan kaçınma, korkma, tepkisizlik, kişisel faaliyetlerin işle ilgili konular
nedeniyle sık bölünmesi, bireylere bakım verme sırasında obsesif kompülsif davranışların
oluşması, hastalara daha az vakit ayırma, hastalarla alay etmedir (Showalter, 2010 ; Coetzee &
Klopper, 2010; Uslu & Korkmaz, 2017).
Merhamet Yorgunluğunu Önlemeye Yönelik Girişimler
Nitelikli hasta bakımı sağlamak ve geliştirmek için hemşirelerde merhamet yorgunluğunu
önlenmesi gerekir. Hemşirelik uygulamalarının anlayışlı ve merhametli bir yaklaşımla
sürdürülmesi önemlidir (Perry, 2013). Merhametsiz bakım hümanist bir bakım sayılamaz ( Şirin
&Yurttaş 2015). Merhamet yorgunluğunun önemli etkilerinden biri de iş devir hızında ve işten
ayrılma niyetinde artış olmasıdır (Özalp, 2021). Uluslararası Hemşireler Konseyi (ICN)
COVİD-19 pandemisinde yayınladığı raporda, mesleği bırakan hemşirelerin oranında artış
olduğunu ve hemşirelerin işten ayrılma niyetlerinin artarak devam ettiğini belirtmektedir.
ICN‘ın raporuna göre COVID-19, hemşireler üzerinde yarattığı kişisel etki ve sağlık sisteminde
maruz kaldığı sorunlar açısından hemşirelik işgücü üzerinde korkunç bir etkiye neden
olmaktadır. Önceden var olan hemşire sayısındaki yetersizlik pandeminin etkisi ile daha da
kötüleşmiş olup, tükenmiş hemşireler daha fazla devam edemeyecekleri için işten
ayrılmaktadır. Hükümetlerin dünya çapında artan hemşire sıkıntısına etkili bir şekilde tepki
vermeleri ve acil önlem almaları gerekmektedir (ICN, 2022). Özellikle pandemi gibi kriz
dönemlerinde merhamet yorgunluğunun hemşireler üzerindeki etkilerinin azaltılması hasta
bakım kalitesini olumlu yönde etkileyerek, sağlık sisteminde yaşanan olumsuzlukların
yaşanmasını önleyecektir (Özalp, 2021). Merhamet yorgunluğunu önleme stratejilerinin
maliyeti ucuzdur (Harris & Griffin 2015). Dolayısıyla merhamet yorgunluğu ile baş etme
stratejilerinin bilinmesi hem hemşireleri korumak adına hem de halk sağlığı açısından önemli
görülmektedir. Bu stratejileri Solomon (2014) aşağıdaki gibi özetlemiştir:
Kişisel bakımına katılma, egzersiz, meditasyon, günlük tutma, eğlence faaliyetlerine katılma,
iş dışı ilişkilerin tadını çıkarmak, olumlu bakış açısı kazanma, hizmet içi oturumlara ve
profesyonel konferanslara katılma, destekleyici mesleki ilişkiler geliştirmek- bilgi alma, Kişisel
tetikleyicilerin farkındalığını öğrenmek, stres yönetimi teknikleri geliştirmek, merhamet
yorgunluğu ve tükenmişlik için kişisel tetikleyicilerin farkındalığını geliştirmek, yeni baş etme
stratejileri geliştirmek, hemşire-hasta ilişkilerine özgü kişisel sınırların farkındalığının
geliştirilmesi, kişisel bakım felsefesi geliştirmek, olumsuz olaylarla ilgili durumlar için

Full Text Book

Page 308

euroasiasummit.org

INTERNATIONAL EUROASIA
Congress on Scientific Researches and Recent Trends 9
18-20 February 2022/Antalya – Turkey

ritüellerin geliştirilmesi ( ör. Kayıp, yas tutan ya da ölüm) , spirütüel yaklaşım yönelimi
(Manevi ya da dini yöntemleri kullanma, dua), kişisel felsefe ile uyumlu bir çalışma ortamı
seçmek; gerektiğinde iş değiştirmek, destekleyici kişisel ilişkiler geliştirmek, ileri düzey eğitim
ve hemşirelik eğitimi için kurslara katılmaktır. Hemşireler kendilerini korumak için iş-yaşam
dengesini sağlamalı, derin nefes alma egzersizleri yapmalı, farkındalığını artırmalı ve mümkün
olduğunca ekip arkadaşlarını desteklemelidir (Özalp, 2021). Ayrıca bireysel veya grup terapisi
gibi yöntemlerin olumlu etki sağlayabileceği, başa çıkma yöntemlerini etkili kullanmanın da
hemşirelerin duygu durumlarını korumada önemli olduğu belirtilmektedir ( Van Zyl & Noonan,
2018).
SONUÇ
COVİD-19 pandemi sürecinden en çok etkilenen sağlık profesyonellerinin hemşireler olduğu
söylenebilir. Hemşireler COVİD-19 pandemi sürecinde ön saflarda yer alarak hasta bakımında
hayati görevler almış aynı zamanda artan iş yükü, bilinmezlikler dolu kaotik çalışma ortamıyla
kendi hayatlarını riske atmışlardır. Bu bağlamda merhamet yorgunluğu riskiyle karşı karşıya
kalmışlardır. Bu nedenle salgın sürecinden etkilenen ana gruptan olan hemşirelere gerekli
destek verilmeli, merhamet yorgunluğu ile baş etmelerini sağlayacak stratejiler geliştirilerek
hemşirelerin yönetim tarafından desteklenmeleri ve sağlık politikalarıyla güçlendirilmelerinin
önemli olduğu düşünülmektedir.
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ÖZET
Pazarlama anlayışında zaman içerisinde gerek bakış açıları gerek fonksiyonlar bağlamında
birçok değişiklik yaşanmıştır. Bir taraftan farklılaşan tüketim kalıpları ve ürün tercihleri, diğer
taraftan teknolojik ilerlemeler ve küreselleşme gibi olgular birçok disiplin gibi pazarlama
yaklaşımlarında da bir dönüşümü gerekli kılmıştır. Pazarlama uygulayıcıları değişen rekabet ve
pazar şartlarını da dikkate alarak pazarlama yönetimi ve felsefesi bağlamında geleneksel
anlayışın dışına çıkarak yapısal değişimlere gitmektedir. Bugün artık pazarlama stratejilerinde
ürün, kalite, malliyet, satış ve kar maksimizasyonu gibi hedeflerlerin yanısıra ürün ve
hizmetlerde tüketici istek ve ihtiyaçlarına uygunluk, müşteri deneyimi, müşteri sadakati ve
müşteri memnuniyeti gibi tüketici ve değer odaklı yaklaşımlar öne çıkmaktadır. Bu yaklaşımlar
içerisinde işletmelerin üretim, pazarlama ve satış faaliyetlerinde toplumsal çıkarları göz önünde
bulundurarak hareket etmeleri temeline dayanan bir yaklaşım olarak sosyal pazarlama anlayışı
öne çıkmaktadır. Bu anlayışa göre işletmeler örgütsel birtakım hedeflere ulaşmanın dışında
faaliyetlerinde toplumsal faydayı da gözetmelidir. Sosyal pazarlama uygulamaları, çeşitli
politikalar, programlar ve kampanyalar aracılığıyla çevre, sağlık ve eğitim gibi birçok sosyal
alanda tüketici davranışlarında toplumsal refahın sağlanması yönünde bir değişimi
amaçlamaktadır. Günümüzde yaşanan birçok sosyal probleme dikkat çekilmesi ve çözümü
bağlamında sosyal pazarlama uygulayıcıları kadar bugünün tüketicisinin de aktif rol oynadığı
gözlenmektedir. Hemen her alanda dijitalleşme ve sosyal medyanın da etkisiyle tüketiciler artık
ürün ve hizmetler, işletme faaliyetleri ve sosyal problemler gibi konularda hızlı bir şekilde
örgütlenip olumsuz olarak nitelendirdikleri noktalarda bir değişimi sağlayabilme gücüne
sahiptir. Geleneksel anlamda yapılan kampanyalar artık yerini dijital mecralara bırakmış
durumdadır. Dijital aktivizm olarak adlandırılan bu tüketici hareketleri sanal ortamda
gerçekleştirilen bir dizi protesto ya da sosyal destek olarak tanımlanmaktadır. Sosyal pazarlama
gibi dijital aktivizm de temelinde sosyal problemler karşışında birey ve toplumsal davranışlarda
bir farkındalık meydana getirme fikrine dayanmakta ve bir davranış değişikliği oluşturmayı
amaçlamaktadır. Bu noktada, sosyal pazarlama uygulayıcıları açısından dijital aktivizm
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olgusunun irdelenmesinin önem taşıdığını ifade etmek mümkündür. Bu amaçla çalışmada,
öncelikle dijital aktivizm ve sosyal pazarlama konuları kavramsal açıdan ele alınmış, ardından
tüketici davranışları perspektifinde her iki konuya ilişkin bir değerlendirme yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Dijital, Dijital Aktivizm, Pazarlama, Sosyal Pazarlama
ABSTRACT
In the understanding of marketing, there have been many changes in terms of both perspectives
and functions over time. Differentiating consumption patterns and product preferences on the
one hand, and phenomena such as technological advances and globalization on the other hand
necessitated a transformation in marketing approaches like many other disciplines. Marketing
practitioners, taking into account the changing competition and market conditions, go beyond
their traditional understanding in the context of marketing management and philosophy and go
to structural changes. Today, in addition to objectives such as product, quality, cost, sales and
profit maximization in marketing strategies, consumer and value-oriented approaches such as
compliance with consumer demands and needs in product ve services, customer experience,
customer loyalty and customer satisfaction come to the fore. Among these approaches, the
concept of social marketing stands out as an approach based on the fact that enterprises act by
considering social interests in their production, marketing and sales activities. According to this
understanding, businesses should consider the social benefit in their activities apart from
reaching some organizational goals. Social marketing practices aim to change consumer
behavior in many social areas such as environment, health and education through various
policies, programs and campaigns to ensure social welfare. It is observed that today's
consumers, as well as social marketing practitioners, play an active role in the context of
drawing attention to and solving many social problems experienced today. With the effect of
digitalization and social media in almost every field, consumers now have the power to organize
quickly on issues such as products and services, business activities and social problems and to
make a change at the points they describe as negative. Campaigns made in the traditional sense
have now left their place to digital channels. These consumer movements, called digital
activism, are defined as a series of protests or social support in the virtual environment. Like
social marketing, digital activism is based on the idea of raising awareness of individual and
social behaviors in the face of social problems and aims to create a behavioral change. At this
point, it is possible to state that it is important to examine the phenomenon of digital activism
for social marketing practitioners. For this purpose, in the study, first of all, digital activism and
social marketing issues were discussed conceptually, and then an evaluation was made on the
issues according to consumer behviour perspective.
Keywords: Digital, Digital Aktivizm, Marketing, Social Marketing.
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GİRİŞ
Teknoloji, internet ve dijitalleşmede yaşanan gelişmeler toplumlarda birçok yapısal değişimi
de beraberinde getirmektedir. Birey ve toplum davranışları, tüketim kalıplarından yaşam
tarzlarına, iletişim biçimlerinden kültürel küreselleşmeye kadar çeşitli alanlarda söz konusu
gelişmelerin etkisi altında şekillenmektedir. Yaşanan birçok değişim gibi çeşitli toplumsal
problemler ve olaylar karşısındaki tepki biçimlerinin de zamanla değişime uğradığı ve söz
konusu tepklerin geçmişten farklı olarak dijital ortamlara taşındığı gözlenmektedir. Dijital
aktivizm adı verilen bu olgu, psikolojik, sosyolojik, ekonomik ve kültürel boyutlarıyla farklı
disiplinlerden araştırmacıların gün geçtikçe ilgisini çeken bir konu olarak dikkat çekmektedir
(Joyce, 2010; Sivitanides ve Shah, 2011; Kaun ve Uldam, 2018; Mutsvairo, 2016).
Dijital aktivizm, bireyin herhangi bir toplumsal olay ve/veya problem karşısında dijital
platformlar aracılığıyla ortaya koyduğu tepki ya da destek içeren davranışları içeren bir
kavramdır. Dijital aktivizmde sosyal hareketler açısından “dijital mecralarda bir kamuoyu
oluşturma çabası” söz konusudur (Turhan, 2017: 28). Günümüzde sosyal medya kullanımının
artışıyla birlikte bireyler olumlu olumsuz her türlü bilgiye hızlı bir biçimde ulaşabilme
imkanına sahiptir ve bu durum bir konuya ilişkin kamuoyu oluşturma noktasında çeşitli
kampanyalara da büyük avantaj sağlamaktadır. Kısa bir zaman dilimi içerisinde sosyal medya
aracılığıyla başlatılan hareketlilik saniyelerde içerisinde tepki ya da desteğin daha fazla insana
ulaşmasını ve gerekli makam ve merciler üzerinde etki gücünün çoğalmasını
sağlayabilmektedir. Bu noktada dijital aktivistlerin toplumsal davranışların değişiminde etkili
olabildiğini ifade etmek mümkündür.
Dijital aktivizm gibi sosyal pazarlama alanı da toplumsal davranışlarda değişimi amaçlayan bir
anlayıştır. Sosyal pazarlama üretim ve tüketim faaliyetlerinde sosyal, çevresel ve kültürel
kaygıları ön plana çıkaran ve pazarlama alanının duyarlılık ekseninde hareket etmesini amaç
edinen bir yaklaşımdır. Temel olarak, “sosyal yarar için davranış değişikliği yaşatmak veya bu
değişiklikleri güçlendirmeyi” hedeflemektedir (Kaya, 2010: 319). Özellikle çevresel
sürdürülebilirlik tartışmalarının yapıldığı günümüz dünyasında işletmelerin doğaya zarar
vermeyen ürün ve hizmet faaliyetlerine odaklanması önem taşımaktadır. Bu noktada sosyal
pazarlama faaliyetleri çevre kirliliği, sağlık ve eğitim gibi toplumsal yaşamı ilgilendiren hemen
hemen her alanda toplumsal kaygılara dikkat çekmektedir.
Bu çalışmada gerek bireysel gerek kitlesel düzeyde toplumsal davranışları etkileyerek bir
değişim hedefleyen dijital aktivizm ve sosyal pazarlama olguları iredelenmiştir. Bu bağlamda
ilk olarak dijital aktivizm konusu ele alınarak, sonrasında sosyal pazarlama hakkında
açıklamalara yer verilmiştir.
DİJİTAL AKTİVİZM
İçerisinde yaşadığımız çağda internet en yaygın kullanılan iletişim araçlarından birisi haline
gelmiştir. Bugün artık eğitim, sağlık, sanat, kültür, ekonomi gibi hemen hemen her alanda
internet teknolojilerinin etkisiyle “1970’li yıllar itibariyle başlayan ve son yirmi yıl içerisinde
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hızlanarak devam eden yapısal bir dönüşüm” gözlenmektedir. “Enformasyon ve iletişim
teknolojileri” ekseninde “yeni bir teknoloji paradigması” olarak ifade edilen bu süreçte birçok
alanda iletişimin dijitale aktarıldığı gibi toplumsal hareketler noktasında da iletişimde yaşanan
bir dijital dönüşümden bahsetmek mümkündür (Özcan, 2012: 7).
Tarihsel süreç içerisinde bakıldığında 1990’lı yıllar itibariyle “bilgisayar ve internet”in
buluşmasıyla ortaya çıkan Web 1.0 teknolojisini daha sonra “internet kullanıcılarını internetin
bir aktörü” haline getiren Web 2.0 teknolojileri izlemiştir. Web 1.0 döneminin “edilgen”
tüketicisi Web 2.0 dönemiyle birlikte “kendi sitesinden yayın yapan, kendi videosunu
yayınlayan” bireyler halini almıştır (Turhan, 2017: 27). Bu noktada bireyler sosyal olaylar
karşısındaki tepkilerini de dijital mecralar üzerinden ifade etmeye başlamıştır. Dijital aktivizm
olarak adlandırılan bu olgu, toplumsal anlamda bir tepkinin ya da desteğin dijital ortamlar
aracılığıyla yürütülmesi esasına dayanan kolektif bir hareketi tanımlamaktadır.
Aktivizm, Fransızca “activisme” kelimesinin karşılığı olarak dilimizde “etkincilik” olarak ifade
edilirken; etkincilik,“toplumsal veya politik değişim meydana getirmek, belirli sorunlara dikkat
çekmek için özel amaçlı etkinlik gerçekleştirme” olarak tanımlanmaktadır (TDK, 2022). Bir
diğer tanımda ise aktivizm “gösteriler, protestolar vb. yoluyla siyasi veya diğer hedeflere
ulaşmanın bir yolu olarak güçlü eylem veya katılım doktrini veya uygulaması” anlamına
gelmektedir (Dictionary, 2022). Bu tanımların ışığında dijital aktivizmi de en genel ifadesiyle
aktivizmin dijital mecralara taşınmış hali olarak tanımlamak mümkündür.
Dijital aktivizm, “amaçlara ve seçilen yöntemlere göre” çeşitli gruplara ayrılabilmektedir. Bu
gruplar temel olarak “taraf olma/farkındalık aktivizmi, kliktivizm/slaktivizm, hacktivizm,
vatandaş gazeteciliği ve kaynak oluşturma” şeklinde sıralanabilir. “Sosyal sistem içerisinde
kurumların ya da kişilerin kararlarını etkilemek için bireysel ya da grup olarak yapılan her türlü
aktivite” taraf olma/farkındalık aktivizmi olarak adlandırılmaktadır. Buna en belirgin örnek
olarak “imza kampanyaları” verilebilir. Slaktivizm/Kliktivizm olarak ifade edilen dijital
aktivizm türünde ise herhangi bir olay karşısında “pasif eylemleri” içermektedir. Profil
fotoğrafına “siyah kurdele koymak”, “hashtag açmak” verilebilecek örnekler arasındadır. Bir
diğer tür olan hacktivizm ise “bir sosyal değişime yönelik olarak” bilgisayar ve dijital ağların
kullanımını kapamaktadır. Hacktivizmde temel amaç toplumsal bir sorunun açığa çıkarılarak
sosyal bir tepki oluşturabilmektir. Ancak günümüzde “terör, şantaj, siber suçlar” kapsamında
“illegal” bir oluşum olarak da görülebilmektedir. Son olarak vatandaş gazeteciliği olarak ifade
edilen dijital aktivizm türü ise, “bilgi ve haber alma” anlayışına dayanmaktadır. “Akıllı
telefonlarda anlık canlı yayın yapma” bu tür dijital aktivizmin örnekleri arasındadır (Turhan,
2017: 30-33).
SOSYAL PAZARLAMA
Pazarlama alanı dinamik ve değişken doğasıyla her geçen gün farklı ve yeni anlayışlarla
şekillenmeye devam etmektedir. Tarihsel süreç içerisinde incelendiğinde dönemin ihtiyaçlarına
uygun olarak sunulan pazarlama uygulama ve stratejilerinin bugün artık ürün, üretim ve satış
odaklı olmanın ötesinde tüketici ve toplum odaklı bir yaklaşıma evrildiği gözlenmektedir.
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Pazarlama artık dünden farklı olarak yalnızca kar amaçlı örgütler çerçevesinde
kısıtlanmamakta, kişiler ve gruplardan vakıf ve derneklere, siyasi partilerden sivil toplum
örgütlerine daha geniş bir perspektife hitap eden bir alan olarak değerlendirilmektedir.
Değişen pazarlama anlayışı ve özelliklerini şu şekilde özetlemek mümkündür (Tablo 1).
Tablo 1. Değişen Pazarlama Anlayışı ve Özellikleri
Yaklaşım

Odak Noktası

Üretim

İmalat

Amaç ve Özellikleri
x
x

Üretimin artırılması
Maliyetlerin düşürülmesi ve kontrol edilmesi

x

Satış artışıyla karın azamileştirilmesi

Ürün

Mamuller

x
x
x

Kalitenin ön plana çıkması
Kalite seviyesinin yükseltilmesi
Satış artışıyla karın azamileştirilmesi

Satış

Üretilenin satılması

x

Promosyon ve satış faaliyetlerine ağırlık
verilmesi

x

Satış devir hızının yükseltilmesi yoluyla kar
artışı

Tüketici ne istiyor?

x

Bütünleşik pazarlama

(Tüketicinin ihtiyaçları)

x
x

Üretimden önce ihtiyaçların belirlenmesi
Müşteri sadakati ve tatmini ile kar artışı

(Satıcının ihtiyaçları)

Pazarlama

Kaynak: Altunışık, Özdemir ve Torlak, 2012: 18.

Pazarlamadaki bu değişim ve dönüşüm en belirgin şekilde sosyal alanda etkisini
göstermektedir. Bu olgu, günümüzde sosyal pazarlama başlığı altında incelenmektedir. Sosyal
pazarlama, “pazarlama faaliyetlerini ve amaçlarını sadece kar üzerinde yoğunlaştırmak,
toplumsal gelişmeyi ve toplum çıkarlarını gözardı ederek günü kurtarmak” yerine “işletmelerin
doğa ve çevreye karşı duyarlı davranmaları” fikrini temel almaktadır (İslamoğlu, 2013: 37).
Sosyal pazarlama fikrinin başlangıç noktasını 1952 yılında Wiebe’nin sosyal kampanyaları
incelediği çalışması oluşturmaktadır. Bu çalışmada Wiebe (1952), “sabun sattığınız gibi neden
kardeşliği satamıyorsunuz” sorusuyla pazarlamanın sosyal alana da uygulanmasına dikkat
çekmiştir. Ardından, McGinnis (1968), “Başkanın Satışı” isimli, 1968 başkanlık kampanyası
sırasında Richard Nixon’ın pazarlamasını anlattığı kitabıyla öne çıkmıştır. Bu gelişmeler Kotler
ve Zaltman (1971)’de sosyal pazarlama kavramını ortaya atmasıyla devam etmiştir (Hamşıoğlu
ve Nalcı, 2021: 5).
Sosyal pazarlama anlayışı çeşitli amaçları gerçekleştirmek üzere birçok farklı alanda
uygulanmaktadır. Bu amaçları şu şekilde sıralamak mümkündür (Batu ve Atas, 2017: 374):
x

Toplumu eğitmek ve farkındalığını artırmak.

x

Toplumun belirli bir davranışı kabul etmesi ve uygulaması

x

Toplumun, topluma aykırı bir davranış ve/veya alışkanlıktan uzaklaştırılması
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x

Topluma aykırı olan ve/veya toplumun yararına olmayan ancak toplumda kabul edilmiş
olan inancın değiştirilmesi.

Sosyal pazarlama eğitimden sağlığa, çevreden sosyal problemlere birçok farklı konuda
toplumsal bir etki ortaya koymayı hedeflemektedir. Çevrenin korunması, çocuk hakları, kadın
hakları, şiddet, istismar, dezavantajlı gruplar gibi toplumu ilgilendiren birçok konuya değindiği
görülmektedir. Bu noktada sosyal pazarlama uygulamalarının başarısında sosyal pazarlama
kampanyalarının öne çıktığını ifade etmek mümkündür. Kampanyalar, “sosyal pazarlamada
tüketicilerle iletişim kurmanın en temel araçlarından birisi” olarak ifade edilmektedir ve “arzu
edilen sosyal çıktıya ulaşmak için davranışları şekillendirmeyi amaçlamaktadır”. (Aslan Çetin,
2019: 129).
SONUÇ
Dünden bugüne internet teknolojileri ve sosyal medyada yaşanan gelişmeler birey ve toplum
hayatında köklü değişiklikler meydana getirmiştir. Bugünün sanal dünyasında tüketiciler,
kurumlar ve örgütler gerek ürün ve hizmetler konusunda olumlu olumsuz görüşlerin
aktarılması, gerek sosyal problemlere karşı toplu hareketler oluşturulması gibi noktalarda
iletişimi dijital platformlar aracılığıyla sağlamaya başlamıştır. Özellikle sosyal medya, bireysel
ve kolektif iletişim ve örgütlenme bağlamında toplumsal etki gücünü gün geçtikçe artırmış ve
sosyal hareketlerin başarısında da önemli bir rol sahibi haline gelmiştir.
Sosyal problemler dün olduğu gibi bugün de mevcut toplumların gündemini meşgul etmektedir.
Sosyal adalet ve eşitsizlik, yoksulluk, göç, dezavantajlı gruplar, sosyal dışlanma, çevresel
sürdürülebilirlik gibi çeşitli sorunlar politikacılardan sivil toplam örgütlerine kadar birçok farklı
alandan birey ve grubun çözüm noktasında fikir ve önerilerine ihtiyaç duymaktadır. Son
yıllarda dijital iletişim kanallarının sosyal hareketler adına kullanımının yaygınlaşması dijital
aktivizm kavramını ortaya çıkarmıştır.
Dijital aktivizm en basit ifadesiyle toplumsal hareketlerin dijital platformlar yoluyla
gerçekleştirilmesidir. Zaman içerisinde birçok olgu gibi aktivizmin de bilgi ve iletişim
teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak dijitale dönüştüğü görülmektedir. Dijital mecralar
bilginin ve verilmek istenen mesajın çok kısa bir süre içerisinde birçok farklı insana
ulaşabilmesi ve yine çok kısa bir sürede kolektif bir harekete dönüşmesini sağlayabilmektedir.
Bu sayede herhangi bir probleme ilişkin bir sosyal farkındalık sağlamak ve dolayısıyla bir
davranış değişimi gerçekleştirmek mümkün olabilmektedir.
Toplumsal anlamda bir davranış değişimini hedefleyen bir başka alan da sosyal pazarlamadır.
Bugün pazarlama dinamik yapısıyla kar amaçsız örgütler, sivil toplum kuruluşları, bireyler,
sanat ve edebiyat gibi birçok farklı alana uygulanabilmektedir. Bu alanlardan birisi olan sosyal
pazarlama anlayışı, pazarlamanın ürün ve hizmet eksenindeki faaliyetlerinin yanı sıra toplumsal
yönüne de işaret eden bir kavramdır. Sosyal pazarlama işletmelerin çevre, sağlık, eğitim, insan
hakları gibi birçok sosyal konuda kar güdüsünden ziyade toplum faydasını öncelik haline
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getirmesi gereğini vurgulamakta ve toplumsal problemlere ilişkin geliştirdiği uygulamalarla bir
davranış değişimini amaçlamaktadır.
Sonuç olarak, günümüzde toplumlar dün olduğu gibi bugün de farklı problemlerle karşı
karşıyadır. Bu problemlerin çözüm noktasında ise farklı alternatifler mevcuttur. Bu noktada
günümüzde dijital aktivizm ve sosyal pazarlama uygulamalarının toplumsal davranışları
yönlendirmede etkili yöntemler olarak öne çıktığını ifade etmek mümkündür.
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ÖZET
Modernizm süreci, başlangıcından bu yana toplumsal hayatta sosyal, ekonomik ve kültürel
birçok değişimi beraberinde getirmiştir. Modern dönemde bir yandan teknolojik gelişmelerle
geleneksel yaşam standartlarında iyileşmeler gerçekleştirilirken, diğer yandan birçok toplumu
etkisi altına alan yeni bir kültür yapısının da ortaya çıkmasına zemin hazırlanmıştır. Kapitalist
paradigmanın etkisiyle modern hayatın getirdiği bu yeni kültür yapısında birey ve toplum özne
konumundan nesne konumuna evrilmiş ve metalaşarak sistemin ürettiği standart yapıda bir
endüstri ürünü haline gelmiştir. Kültür endüstrisi fenomeniyle açıklanan bu yeni yapıda
özgünlük kavramı yerini tek boyutluluğa bırakmıştır. Kültür endüstrisi, birey ve toplumları belli
ortak değerler ve çıkarlar doğrultusunda aynılaştırmayı hedefleyen bir sistem sunmaktadır.
Ortaya çıkan yeni düzenle birlikte birey artık seçme özgürlüğünü yitirmiş durumdadır ve
özellikle bireyin tüketim tercihlerinin endüstriyel kaygılar doğrultusunda yönlendirildiği
görülmektedir. Standartlaşmayı olumlayan bir anlayış olarak kültür endüstrisinde hâkim olan
evrensel kurallar bireyin ne düşüneceğinden ne satın alacağına, nerede zaman geçireceğinden,
hangi ürün ve hizmeti kullandığında tatmin olacağına kadar onun adına karar verebilmektedir.
Bu noktada sistemin yayılma süreci başta kitle iletişim araçları olmak üzere, reklam, müzik,
moda, sinema, dizi vs. gibi birçok unsurun kullanımıyla sağlanmaktadır. Günümüzde bu
araçların en fazla dikkat çekeninin sosyal medya olduğu görülmektedir. Sosyal medya, internet
teknolojilerinin gelişimiyle birlikte yeni çağın iletişim aracı haline gelmiştir. Hayatın birçok
alanında kullanılan ve son yıllarda dijitalleşme eğilimindeki artışla birlikte birey ve toplum
üzerindeki etki gücünü de artıran sosyal medya küresel tüketim kalıplarını da
yönlendirebilmektedir. Bu bağlamda sosyal ağların kültür endüstrisinin metalaşan tek tip insan
modeli anlayışına büyük ölçüde hizmet ettiği gözlenmektedir. Bugünün dijital dünyasında
kitleler yaşam tarzlarını artık Instagram, Facebook, Twitter, TikTok vs. gibi sosyal medya
uygulamaları aracılığıyla şekillendirmektedir. Dolayısıyla kültür endüstrisinin yayılımında
bugün sosyal medyanın rolünün yadsınamaz bir gerçek olduğunu kabul etmek mümkündür. Bu
doğrultuda çalışmada çeşitli boyutlarıyla kültür endüstrisi ve dünden bugüne sosyal medya
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kavramı ele alınmış ardından bir kültür endüstrisi aracı olarak sosyal medya konusu
irdelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kültür, Kültür Endüstrisi, Medya, Sosyal Medya.
ABSTRACT
The process of modernism has brought many social, economic and cultural changes in social
life since its emergence. In the modern era, while improvements in traditional living standards
were achieved with technological developments, on the other hand, a new cultural structure that
influenced many societies was prepared for the emergence of a new culture. In this new cultural
structure brought by the modern life with the influence of the capitalist paradigm, the individual
and society have evolved from the subject position to the object position and become a standard
industrial product produced by the system by commodifying. In this new structure, which is
explained by the phenomenon of the culture industry, the concept of originality has left its place
to one-dimensionality. The culture industry offers a system that aims to unite individuals and
societies in line with certain common values and interests. With the new order that has emerged,
the individual has now lost his freedom of choice and it is seen that the consumption preferences
of the individual are directed in line with industrial concerns. As an understanding that affirms
standardization, the universal rules prevailing in the culture industry can decide on behalf of
the individual, from what he will think to what he will buy, where he will spend time, what
product and service he will be satisfied with. At this point, the spreading process of the system
provided by the use of many elements such as especially the mass media, advertising, music,
fashion, cinema, TV series etc. Today, it is seen that the most striking of these tools is social
media. Social media has become a communication tool of the new age with the development of
internet technologies. Social media, which is used in many areas of life and has increased its
influence on individuals and society with the increase in digitalization trend in recent years, can
also direct global consumption patterns. In this context, it is observed that social networks
largely serve the understanding of the commodified uniform human model of the culture
industry. In today's digital world, the masses now share their lifestyles on Instagram, Facebook,
Twitter, TikTok etc. through social media applications such as Therefore, it is necessary to
accept that the role of social media in the spread of the culture industry is an undeniable fact.
In this direction, the cultural industry with its various dimensions and the concept of social
media from past to present have been discussed in this study, and then the subject of social
media as a tool of the culture industry has been examined.
Keywords: Culture, Culture Industry, Media, Social Media.
GİRİŞ
Kültür endüstrisinin ortaya çıkışının XIX. yüzyıl itibariyle Avrupa’da geleneksel ekonomik
sistemlerden pazar odaklı yaklaşımlara geçişle birlikte gerçekleştiği söylenebilir. Geleneksel
dönemde üretim ve tüketim faaliyetlerinin salt insan ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanırken
zaman içerisinde gerek sanayileşme hamleleri, gerek rekabet şartları gerekse yeni iletişim
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teknolojilerinde yaşanan gelişmelerle birlikte bir kültür üretimi yaklaşımı çerçevesinde ele
alındığı görülmektedir. Bu dönemde kapitalizmin yayılımıyla birlikte yalnızca ekonomik
alandan ziyade hayatın bütünü için bir “rasyonelleştime, metalaştırma ve şeyleştirme” hedefi
söz konusudur. Bu noktada “kitaplar, müzik CD’leri, sinema filmleri, gazete haberleri, dergiler,
video oyunları ve TV şovları gibi” medya ürünlerinin “kültür endüstrisi tarafından kutsanan
ürünler” olarak nitelendirildiği görülmektedir (Kara, 2014: 52).
Kültür endüstrisi, birey ve grupların mevcut küresel kültür hegemonyası tarafından
yönlendirildiği ve seçme özgürlüklerinin kısıtlanarak nesneleştiği toplumsal bir yapıya işaret
etmektedir. Bu toplumsal yapı modern dünyada yeni iletişim teknolojileri ve yeni iş yapma
modellerinin gelişmesi ile birlikte küresel çapta devamlılığını mümkün kılarken aynı zamanda
kitleler üzerindeki etkinliğini de her geçen gün artırmaktadır. Bu noktada özellikle son yıllarda
dijitalleşme süreçlerinde yaşanan gelişmelere paralel olarak yükselen sosyal medya
kullanımının kültür endüstrisi tahakkümünde bir dinamo görevi gördüğünü ifade etmek
mümkündür.
Günümüzde dünya genelinde sosyal ağlar iletişimin etkili bir yöntemi olarak birey ve gruplar
tarafından yoğun bir şekilde kullanılmaktadır (Akkaş ve Bakırtaş, 2019: 1884). Gün geçtikçe
gerek kullanıcı sayılarındaki artış gerek internet teknolojilerindeki ilerlemeler sosyal medyayı
geniş tabanlı katılımın olduğu devasa bir toplumsal alana dönüştürmüştür. Sosyal medya bugün
artık yalnızca bir iletişim aracı olmaktan çıkarak birey ve toplum davranışlarında değişim ve
dönüşümler oluşturabilen bir güç merkezi haline dönüşmüştür.
Bu çalışmada bir kültür endüstrisi aracı olarak sosyal medya konusu irdelenmiştir. Bu bağlamda
çalışmada ilk olarak kültür endüstrisi olgusu ele alınmıştır. Ardından sosyal medya konusuna
ilişkin açıklamalara yer verilen çalışmanın sonuç bölümünde kültür endüstrisi bağlamında
sosyal medyaya ilişkin bir değerlendirme sunulmuştur.
KÜLTÜR ENDÜSTRİSİ
Kültür endüstrisi, temel olarak endüstri ürünleri gibi kültür ürünlerinin de bir metaya dönüşmesi
durumunu ifade eden bir kavramsallaştırma olarak kabul edilmektedir. Kültür ürünlerinin
standart hale getirildiği yeni bir toplum düzenine işaret eden bu anlayış, ekonomik ve siyasal
güçlere ait kültürel materyallerin ürünler aracılığıyla kitlesel boyutta yayılmasını ve
benimsenmesini hedeflemektedir (Ceylan, 2019: 41).
Kültür, en geniş ifadesiyle “insanın doğa karşısında, görece ayrı şekilde oluşturduğu çevre ve
etkinliklerin tümünü kapsayan” bir olgudur (Kulak, 2016: 2). Bir diğer ifadeyle ise “insan
topluluklarına kimliklerini veren ve onları birbirinden ayırt eden özellikler toplamı”dır (Mutlu,
1994: 145). Erdoğan (1999)’a göre ise kültür, “insanın toplumsal yaşamının her alanındaki
kendisini ve kendisinin olanı (veya olduğunu sandığını) ifadesidir; çünkü kültür, insanın kendi
yaşamını, geçmişten gelen tecrübeler ve birikimlerle ve kendinin yarattıklarıyla nasıl ürettiğini”
anlatmaktadır. Oluş yeri ve yapılış biçimine göre; “siyasal, ekonomik, sosyal, eğlence,
dinlenme, aristokrat, işçi sınıfı, gençlik, müzik, sanat, aile, köy, kent, başkaldırı, arkadaşlık,
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dostluk, çevre ve teknoloji” gibi gruplara ayrılabilen kültür; “belli bir maddi yaşam ve bu
yaşamın ideoloji ve bilinci”nin de üretildiği bir olguyu ifade etmektedir (Erdoğan, 1999: 19).
Sanayi Devrimi’nden bu yana yaşanan teknolojik ilerlemeler ve ortaya çıkan küresel rekabet
ekonomik yaşamı olduğu kadar kültür yapılarını da etkilemiştir. Popüler kültür ve kitle kültürü
bu noktada öne çıkan kültürel olgular arasındadır. Kitle kültürü, “XVII. yüzyıl itibariyle
başlayan, XIX. yüzyılda yaygınlaşan ve XX. yüzyıldaki gelişmeler, teknolojik ilerlemeler,
toplumsal dönüşümler ve onlara bağlı olarak gerçekleşen siyasal ve ekonomik dönüşüm ve
açılımlarla ortaya çıkan yeni koşullarla yeniden biçimlenen” bir olgudur. “Etki alanının
genişliği” açısından en önemli kültürel olgu olarak ifade edilebilecek kitle kültüründe bireysel
farklılıklar ortadan kaldırılarak standart bir toplum inşası gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır
(Düztepe, 2005: 19-20). Popüler kültür ise “kitle kültürü içinde ticari amaçların
gerçekleşmesiyle ilgili olarak üretilen ve popülerleştirilen ve dinamik bir görünüm verilen” bir
kavramsallaştırmadır. Günümüzde “birçok kişi tarafından sevilen veya seçilen” anlamında
kullanılan popüler kültür kavramı “egemen toplumsal ve ekonomik ilişkileri” desteklemektedir
(Erdoğan, 2004: 3-4).
Kitle kültürü ve popüler kültür kavramlarından farklı olarak kültür endüstrisi terimi ilk defa
Frankfurt Okulu kökenli iki Alman düşünür Theodor Adorno ve Max Horkheimer tarafından
mevcut sürece bir eleştiri olarak ortaya atılmıştır. 1947 yılında yayımlanan “Dialectic of
Englightenment” (Aydınlanmanın Diyalektiği) adlı çalışmayla kültür yozlaşmasına dikkat
çeken Adorno ve Horkhemier, kitapta temel olarak kültürün endüstriyel üretim sistemine dahil
edilerek bir meta haline dönüşmesine karşı çıkmışlardır (Adorno ve Horkheimer, 1995).
Frankfurt Okulu ya da bir diğer ifadeyle “Eleştirel Teori”yi “tüm disiplinlerden yararlanan bir
toplumsal felsefe ve kuram oluşturma çabası olarak” ifade etmek mümkündür (Dellaoğlu, 2014:
22). Okul içerisinde yer alan teorisyenler sosyal bilimler, bilim ve teknolojinin ideolojik yönü
hakkında ortaya koydukları fikirlerinin yanında kültür endüstrisine de eleştirel bir çözümleme
yapmaya çalışmışlardır (Bottomore 1997: 61). Bu düşünürlerden Max Horkheimer, Thedor W.
Adorno, Herbert Marcuse, Leo Lowenthal, Erich Fromm gibi isimler Avrupa’da ortaya çıkan
çeşitli siyasal olaylardan kaçarak Amerika Birleşik Devletleri (A.B.D.)’ne sürgün olarak
gitmişler ve burada “kitle toplumu, kültür endüstrisi ve tüketim toplumu konusundaki ilk
sistematik çalışmaları” gerçekleştirmişlerdir (Kellner, 1989: 147).
Frankfurt ekolünün tabiriyle, “modernlik paradigmasının kültürü standartlaştırıcı etkisine
yönelik bir eleştiri vasıtası olarak yaptıkları bir katkı” olarak ifade edilebilecek kültür endüstrisi
kavramı, doğrudan doğruya bir üretim sürecinden ziyade kültürel malın standardizasyonunu ve
dağıtım tekniklerinin rasyonelleştirilmesini ifade etmektedir (Şan ve Hira, 2013: 3). Adorno ve
Horkheimer (1995), kitle kültürü yerine özellikle kültür endüstrisi kavramını kullanımaktadır.
Bunun nedeni “kitlelerden kendiliğinden ortaya çıkan bir kültür sorunu” olarak algılanmasının
önüne geçmektir. Kültür endüstrisi kitle kültüründen farklıdır ve “kasıtlı olarak tüketicileri
kendisine uydurmaktadır”. Kültür endüstrisinde kitleler “birincil değil ikincil rol” oynamakta
ve tüketici esasında “özne değil nesne” durumundadır (Adorno ve Rabinbach, 1975: 12-13).
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SOSYAL MEDYA
Bilgi ve internet teknolojilerinde yaşanan gelişmeler günümüzün iletişim biçimlerini
şekillendirmeye devam etmektedir. Özellikle son yıllarda internet kullanıcı sayısı ve kullanım
oranlarındaki artışla birlikte dijitalleşen bir toplumsal yapı göze çarpmaktadır. “Ağ toplumu”
olarak da ifade edilen bu yeni toplumsal yapı içerisinde birey ve grupların iletişiminde yeni bir
model olarak sosyal medyanın öne çıktığı görülmektedir (Castells, 2010).
Sosyal medya kavramsal olarak “internet zemini üzerine kurulan ve kullanıcı tarafından içerik
oluşturmaya ve değiştirmeye olanak sunan internet temelli uygulamalar grubu” olarak ifade
edilmektedir (Oyman, 2016: 129). Bir başka ifadede ise “Web 2.0 teknolojileri üzerine kurulan,
daha derin sosyal etkileşime, topluluk oluşuma ve işbirliği projelerini başarmaya imkân
sağlayan web siteleri” olarak tanımlanmaktadır (Aksu, 2013: 54).
Dijital çağda, “internet kullanıcılarının çevrimiçi iletişim kurmasına” imkan veren bir alan
olarak sosyal medya, başlangıçta bir eğlence aracı olarak kullanılmış; ancak zaman içerisinde
kullanıcı, ilişki ve maliyet gibi noktalarda sağladığı avantajlar neticesinde günümüzde gerek
işletmelerin gerek ekonomilerin en yeni pazarlama fenomenine dönüşmüştür (Kirtiş ve
Karahan, 2011: 260-262). Sosyal medya kullanımının ekonomi ve pazarlama dışında edebiyat
(Avcı ve Topçu, 2021); eğitim (Güntaş ve Konuk, 2019); siyaset (Darı, 2018) ve sosyoloji
(Healy, 2017) gibi farklı açılardan da toplum yaşamını etkilediği görülmektedir.
Sosyal medyanın etkilerinin hissedildiği önemli alanlardan birisi de toplumların geçmişten
geleceğe taşıdığı gelenek ve görenekleri ile yaşam biçimlerini yansıtan kültür olgusudur. Bugün
gelinen noktada her toplumun kendine özgü ortak maddi manevi değerlerinin gün geçtikçe
dijital platfornlar aracılığıyla değişime uğradığını söylemek mümkündür.
Sosyal medya “hem toplumların kültürlerini yeni çevrimiçi dünyaya aktarmalarına hem de bu
sanal ortamda kullanıcılar tarafından yeni bir kültürel unsur meydana getirilmesine” hizmet
etmektedir. Sosyal medyanın kültür üzerindeki etkilerinden bazıları “özgürlük ve tüketim”;
bağımlılık ve yalnızlık” ile “azalan mahremiyet anlayışı” başlıkları altında şu şekilde
özetlenebilir (Bozkurt, 2018: 409):
x

Özgürlük ve tüketim; sosyal medya bir özgürlük alanı olarak görülmektedir ve tüketim
üzerinden kitlelerin manipülasyonu sosyal medya üzerinden gerçekleştirilmektedir.

x

Bağımlılık ve yalnızlık; sosyal medya bağımlılığı alkol ve uyuşturucu bağımlılığından
daha zararlı olabilmekte ve sosyal ilişkileri olumsuz etkilemektedir.

x

Azalan Mahremiyet; bireyler görünür olma, fark edilme, beğenilme dürtüsüyle hareket
ederken mahremiyet duygularını zarara uğratmaktadır.

Toplumsal yaşam üzerinde olumlu olumsuz birçok etki barındıran sosyal medya, dijitalleşen
dünyanın bir yansıması olarak her geçen gün artan kullanıcı sayısıyla güç alanını genişletmeye
devam etmektedir (Datareportal, 2021). Sosyal medyanın geleneksel sistemlerin aksine
kullanıcılarına gerek içerik oluşturma gerek iletişimi hızlandırma yönüyle çeşitli fırsatlar
sunduğu bir gerçektir. Ancak sosyal medyanın artık bir iletişim olmaktan öte ekonomik ve
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sosyal tahakkümün bir parçası olarak kültür endüstrisi tarafından araçsallaştırıldığının da altını
çizmek gerekmektedir.
SONUÇ
Tüketim özünde hayatta kalma içgüdüsüyle salt temel ihtiyaçların karşılandığı bir süreci ifade
etmektedir. Ancak küreselleşme ve rekabet koşullarının etkisiyle bugün tüketimin belli kalıplar
çerçevesinde robotik bir eylem haline dönüştürüldüğü gözlenmektedir. Kültür endüstrisi
şeklinde kavramsallaştırılan bu olgu, modern tüketicinin özne formunu yitirerek günden güne
nesneleştiği bir sistemi tanımlamaktadır.
Kültür endüstrisi temel olarak bireyin edilgen hale geldiği ve tüketim kalıplarının bir dayatma
şeklinde sunulduğu bir yapıya işaret etmektedir. Bu yapı toplumlar üzerinde hem ekonomik
hem kültürel açıdan bir hâkimiyet kurma fikrinden beslenmektedir. Modern birey tüketim
noktasında kendisini özgür gibi algılamasına rağmen aslında sistemin sunduğu alternatifler
çerçevesinde tüketimini şekillendirebilmektedir.
Bugün ürün ve hizmetler gibi kültür unsurları da bir meta haline dönüşmüş durumdadır.
Ekonomik gücü elinde bulunduran aktörler tarafından üretilen kültürün geniş kitleler tarafından
benimsenmesi ve yayılımında radyo ve televizyon gibi kitle iletişim araçlarının etkin bir rol
oynadığını belirtmek mümkündür. Son yıllarda ise dijitalleşmenin de etkisiyle özellikle sosyal
medya faktörü kültür endüstrisinin bir aracı olarak öne çıkmaktadır. Sosyal medya, topluma
yön verme ve belli bir kamuoyu oluşturma gücü sayesinde ekonomik, sosyal, siyasal birçok
alanda etkili olduğu gibi kültür unsurları üzerinde de etkilidir. Bugün artık sosyal medya kültür
endüstrisi kuramının bir parçası haline gelerek sistemin devamlılığın sağlanması noktasında
büyük rol oynamaktadır.
Sonuç olarak küresel pazarlarda hakim ekonomik ve siyasi güçler tarafından kültürün zaman
içerisinde standartlaştırılarak bir meta haline dönüştürülmeye çalışıldığı görülmektedir. Bu
noktada kültür endüstrisi kavramı aracılığıyla mevcut sisteme bir eleştiri getirilmektedir.
Kitleleri daha fazla kar elde etme güdüsünden hareketle kasıtlı olarak kendisine uyduran bir
sistemi tanımlayan kültür endüstrisinin bugün en önemli araçlarından birisini ise sosyal medya
oluşturmaktadır. Bu bağlamda kültür endüstrisi açısından diğer kitle iletişim araçları gibi sosyal
medyanın da manipulatif rolünden bahsetmek mümkündür. Sosyal medya aracılığıyla üretilen
kültür unsurları hakim ekonomik sistemlerin gücünün devamını sağlayan önemli faktörlerden
birisi olarak dikkat çekmektedir.
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ABSTRACT
In general, worldwide environmental pollution has become a matter of concern due to the many
risks it poses to ecosystem functioning and human health. Before phytoremediation field
applications, laboratory studies are needed to develop plant model systems. For such studies,
studies on in vitro plant cultures are more beneficial. The roots of some plants have high levels
of enzymes, peroxidases and many aromatic compounds involved in the detoxification
mechanism of phenols. Hairy root cultures are used as a biotechnological tool in environmental,
industrial and many basic studies. Thus, it contributes both to the protection of medicinal plants
with high economic value and under threat, and to the production and promotion of valuable
recombinant proteins. These in vitro plant models can be implemented at low cost and in a short
time frame. Therefore, hairy root culture provides a valuable scope that can be used in
phytoremediation research and development.
Hairy root cultures are an effective application for understanding methods of applied sciences,
biotechnology, and plant biology. Such cultures are used for the physiological, biochemical and
development processes of plant cells, as well as for secondary metabolism and the production
of bioactive compounds such as flavonoids. In addition, this root culture is promising in
phytoremediation and environmental improvement by reducing toxic organic and inorganic
pollutants in soil, groundwater and earth waters and air. This review examines the latest
developments in hairy root culture systems in biotechnology.
Keywords: In vitro culture, Hairy roots, Phytoremediation, Contaminants.
INTRODUCTION
Phytoremediation, which is among the biological treatment methods, is an up-to-date, low-cost,
effective, environmentally friendly and on-site applicable technique compared to other
treatment techniques, and it is seen to be the most important solution for environmental
pollution. Phytoremediation is basically provided by using plants to reduce the toxic effects of
pollutants in the environment and to eliminate heavy metals, radionuclides and organic
pollutants (such as pesticides) with this method (Ali et al., 2013a; Favas et al., 2014;
Padmavathiamma et al., 2014). Economically, the benefits of phytoremediation are: (i) risk
limitation (phytostabilization), (ii) phyto-extraction of commercially valuable metals such as
nickel, thallium and gold, (iii) flexible land management; By phytoextraction, the quality of the
land is increased, allowing the cultivation of higher market crops later. Phytoremediation is
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gaining a lot of attention from the general public as an alternative to chemical treatments as
“green remediation” (Ali et al., 2013a).
Plant tissue culture has been defined as growing plant parts isolated from the parent plant
in an artificial nutrient medium under sterile conditions. This technique mainly depends on the
totipotency property of the plant cell. Totipotency is called when a cell produces the entire
genome by cell division (Neumann et al., 2009; Hussain et al., 2012).
Hairy roots grown in vitro are mostly applied as model plant systems in phytoremediation
studies to determine the potential of various plant species to remove, degrade and accumulate
abiotic pollutants. Because it is known that hairy roots are the first area to come into contact
with pollutants and develop special mechanisms to deal with these pollutants. Their main
advantages are that they are not dependent on climatic conditions and that the first growing
periods of the plant take place in a short time. Thus, the process required for the study is
shortened and a safe and reproducible experimental setup is provided (Doran, 2009). In
addition, large amounts of biomass are produced in a controlled manner as it has efficient root
growth. Hairy roots grow in a sterile environment and can also be used to differentiate the
responses and abilities of plant cells from rhizospheric microorganisms. As a result, it can be
used to predict the response of hairy roots to pollutants that contaminate roots after metabolizing
a compound in in vitro cultures (Doran, 2009). The hairy roots determine the biochemical
pathways of mother plant. The advantage of the xylem transmission system in plants is the
prevention of natural displacement.
PHYTOREMEDIATION PROCESSES
Phytoremediation is called many biotechnological applications used to clean the pollutants that
contaminate the soil. In other words, phytoremediation can also be defined as the use of
different plant species to isolate, decompose or remove toxic substances from the environment.
This technique is highly used in the improvement of aquatic areas and the plant examples used
include C. demersum (Chen et al., 2015), Azolla pinnata (Shafi et al., 2015), Lemna gibba L.
(Verma and Suthar, 2015), Eichhornia. crassipes (Li et al., 2016), Typha latifolia and
Phragmites australis (Kumari and Tripathi, 2015), Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc. and
Potamogeton pusillus L. (Harguinteguy et al., 2016). The phytoremediation method is generally
used technologically as it allows the contaminated areas to be cleaned without the need for
special equipment (Vanlı and Yazgan, 2006). Phytoremediation types are listed below.
Phytodegradation: This method also called phytotransformation. Phytodegradation is a
process that enables the breakdown of complex organic molecules in the plant or the assembly
of these molecules (Etim, 2012). Some organic pollutants are absorbed by the plant and broken
down by enzymes (Newman and Reynolds, 2004; Akpor and Muchie, 2010). It is mineralized
or degraded and metabolized by enzymes such as nitroreductase, dehalogenase and laccase in
the plant cell.
Phytoextraction: Phytoextraction is the removal of contaminants from soil, surface waters and
groundwater by plants in the environment. The path followed in this method is as follows: first
of all, pollutants accumulate in the shoot and leaf parts of the plant (bioaccumulation) and then
the pollutant is removed by harvesting this plant (Susarla et al., 2002; Singh et al., 2012). This
technique, in addition to the degradation mechanism, also creates the recycling of heavy metals
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by isolating them from the plant (phyromining) (EPA, 2000). Some aquatic plants used in the
phyto-extraction method are Polygonum thunbergii (Kim et al., 2003) and Potamogeton natans
(Fritioff and Greger, 2006).
Phytostabilization: Phytostabilization is the immobilization of soils contaminated by
pollutants by being taken up by the roots of plants and accumulating there (adsorption or
precipitation on the root surface). This technique aims to prevent the spread of pollutants to
different areas due to reasons such as erosion, flooding and wind (Padmavathiamma and Li,
2007; EPA, 2000). Phytostabilization is used to clean mud, soil and sediment. In line with these
studies, soils contaminated with heavy metals such as Pb, Hg, Cd, Cu and Cr can be effectively
rehabilitated by using plants (EPA, 2000).
Phytovolatilization: In this method; It is defined as the removal of pollutants taken into the
body of plants from the environment by passing them into gas or vapor phase. Metals such as
Se, Hg and As are also gaseous in the atmosphere. Thus, plants can convert these metals into
gas and release them into the atmosphere (Padmavathiamma and Li, 2007). As the pollutants
move through the vascular system of the plant by xylem transmission, they can change and
evaporate in the air surrounding the plant (Shukla et al., 2010) and pass through the plant leaves
with water vapor (Etim, 2012).
Rhizofiltration: It is a method that allows it to be taken to the roots of plants in areas
contaminated with pollutants in water and on land and to precipitate them in the roots. The
pollutants that contaminate the soil and water are absorbed either by the plant roots of the plant
or on the root surfaces. A developed root system is very important for rhizofiltration. It is
generally preferred for groundwater remediation (Shukla et al., 2010). Rhizofiltration is used
to improve areas where industrial and agricultural wastes and acid mine drainages are mixed.
It can be used to remove Cd, Zn, Cu, Pb, Cr and Ni (Ghosh and Singh, 2005; EPA, 2000).
Rhizodegradation: It is the process of degradation by microbial activity in soils contaminated
with organic pollutants and in the root zone. At the same time, this technique is considered as
plant-assisted bioremediation, degradation, enhanced rhizosphere biodegradation and in situ
biodegradation. Sugars, nucleotides, enzymatic and non-enzymatic antioxidants can be
included in the compounds released from plant roots and produced by plants. This population
is increasing by using root wastes as a source of carbon and energy for the microbial population
in the root zone. These 12 conditions can biodegrade organic pollutants in the soil (EPA, 2000).
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Figure 1. Plants details of the mechanisms by which the uptake of organic compounds
occurs in plant tissues (Miller et al., 2016; Kurade et al., 2021).
PLANT TISSUE CULTURE
Plant tissue culture consists of essential nutrients, including micronutrients, macronutrients,
vitamins, other organic components, carbon source materials, some gelling agents (in case of
solidification), and plant growth regulators, which are necessary for plant development and
growth (Murashige and Skoog, 1962). Murashige and Skoog (MS) nutrient media are used for
different plant species in in vitro propagation. It significantly affects the pH of the nutrient
medium and the activities of plant growth regulators. Plant growth regulating hormones and
their concentrations to be added to the medium may vary depending on the purpose of the
experiment, the type of plant to be grown and the type of explant (Hussain et al., 2012). In
addition, the selection of the explant type (internode, shoot tip, node, leaf, etc.) is very important
on the success of tissue culture (George et al., 2008).
ROLE OF HAIRY ROOTS IN PHYTOREMEDIATION
Hairy roots are a special technique used for environmental cleaning due to their biochemical
and genetic stability and rapid growth ability under aseptic conditions (Suza et al. 2008). Roots
are suitable for growing with bioreactors due to their excellent nature (Suresh et al., 2005). For
this reason, environmental cleaning can be done with biomass in areas contaminated with
pollutants. Plant species are selected in accordance with these root cultures. It is also seen that
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the effect of environmental factors on the growth of plants and the accumulation of pollutants
is important (Banerjee et al. 2002). Enzymes and metal chelating compounds in the exudates of
hairy roots can be used to detoxify toxic compounds (Doty 2008). At the same time, hairy roots
are useful for the use of selected enzymes in environmental cleaning processes. These roots are
also used to understand the enzymatic mechanisms involved in the conversion of pollutants into
non-toxic metabolites (Macek et al. 2000) and the tolerance mechanisms and accumulation of
metals. This will help design new transgenic plants with detoxification properties. In addition,
the hairy roots help quickly screen cultures with the gene involved in the metabolism of
pollutants before they become whole plants.
BENEFITS, CHARACTERISTICS AND APPLICATIONS ON HAIRY ROOTS
In hairy roots, there are excess roots, lateral branches, and an excessive amount of root hair and
root organs whose tissues are used for quite different purposes. It is also roots that have higher
enzymatic degradation capacity due to various enzymes such as lactase, peroxidase and
oxygenase (Talano et al., 2003; Telke et al., 2011). Regeneration of plants can be done easily
from the differentiation of these roots. The plant life cycle is also capable of hormone-free
growth (Rao and Ravishankar, 2002). It has been reported that aux1 and aux2 genes are
responsible for auxin autotrophy of hairy roots (Santos-Diaz, 2013). It is known that hairy roots
have an extraordinary morphology compared to normal roots. They also play an important
production role for the production of secondary metabolites (Sharma et al., 2013). In addition
to the above features, hairy roots are also used for screening, tolerance, accumulation and
removal of environmental pollution (Agostini et al., 2013; Kagalkar et al., 2009). Hairy roots
of a large number of vegetation have been used due to phytoremediation, especially for natural
and metallic pollution (Bharagava et al., 2017). Several common mechanisms for metal uptake
have been proposed, and often flowers or shrub roots select specific mechanisms for small
metals or pollutants. Different plants have one-of-a-kind tolerance limits for a given pollutant.
These root cultures are widely applied for the treatment of nickel (Ni), cadmium (Cd), uranium
(U), copper (Cu), zinc (Zn), and organic pollutants (Singh et al., 2006; Yadav et al., 2017).
Hairy roots provide numerous benefits for phytoremediation research. Under normal
conditions, these roots grow rapidly and provide a stronger surface contact area among many
pollutants than the normal type (Gujarathi et al., 2005; Georgiev et al., 2007). Hairy roots
enhance genetic transformation and have the ability to provide an excess of exudate, which can
consist of metal chelating compounds and enzymes that can remove both inorganic and organic
harmful pollutants (Badhra et al., 2001). The sea snail (Catharanthus roseus) hairy roots have a
special ability to remove harmful pollutants from the environment (Bais et al., 2006). Hairy
roots in different plant species, peroxidase enzymes that function to remove chlorophenols and
phenols from the subculture are important efficacy factors (González et al., 2006; Singh et al.,
2006). There are other plants that use many mechanisms to exploit phenol. For example: the
hairy roots of carrots and sweet potatoes have the ability to bind phenolic compounds with polar
cellular materials (which can be proteins and sugars), as well as insoluble substances that
contain mobile walls and membranes (Pavli et al., 2010). The ability of vegetation to remove
pollutants is dependent on different defense mechanisms that can prolong tissue survival and
the biochemical properties of metabolizing enzymes (De Araujo et al., 2004; Chandra, 2012).
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The incorporation of metals into plant tissues are important aspects of plants' ability to remove
heavy metals from soil (Violante et al., 2010; Santos-Diaz 2013). Hairy roots have proven to
be used as a way to study wild species of many plant species due to their ability to extract
various metals (Nedelkoska and Doran, 2000; Ibañez et al., 2011). Hairy roots of Alpine
pennygrass (Thlaspica erulescens) are used to extract cadmium with natural acids in its cell
components (Boominathan and Doran, 2003a; Agostini et al. 2013). It is also claimed that the
continuous use of DDT is harmful (Sadasivaiah et al., 2007). Other studies show that DDT can
cause bad results on human health (Hatcher et al. 2008).
HAIRY ROOT PHYTOREMEDIATION OF ORGANIC POLLUTANTS AND HEAVY
METALS
Organic pollutants can decompose and mineralize into harmless compounds. Due to the
complexity of the physiology and biochemistry of plant roots, it is necessary to carry out studies
in order to have many different solutions for cleaning toxic compounds. Phenols, an important
aromatic compound, are included in the main classes of hazardous pollutants due to their
resistance to degradation, carcinogenicity and high toxicity. These are known as synthetic
pollutants resulting from industrial activities (such as oil refining, coal conversion, pulp and
paper production) (Miland et al., 1996). Phenol and its chlorinated derivatives are used as
formulations of pesticides. As industrial wastes are toxic, they pose a potential hazard to human
health. Way to remove phenols; microbial degradation, adsorption on activated carbon,
chemical oxidation and solvent extraction. For example, in one study, transformed carrot hairy
roots were able to extract more than 90% of exogenous phenolic compounds from the culture
medium. An increase in peroxidase activity was observed as a result of the metabolism of
phenolic compounds in the root tissue (Santos de Araujo et al. 2002). Peroxidases in cell
vacuoles and walls are important in detoxification processes. This is because hydroxylated
metabolites and pollutants are responsible for the formation of covalent bonds between plant
cell wall polymers (Oller et al., 2005). Peroxidases for phytoremediation aim to increase the
capacity of plant cells to retain pollutants in bound residues. The presence of hairy tomato roots
with high peroxidase content shows that phenols have the ability to remove (Talano et al. 2003).
After phenol application, isoenzymes of tomato hairy root extracts were affected and peroxidase
activity decreased. The activities of peroxidase isoenzymes do not change when they are in the
acidic state. However, peroxidase isoenzymes are slightly inactivated when neutral and basic.
In the process of studies to remove peroxidases in roots, the main peroxidases are basic
peroxidase isoenzymes and can be inactivated during treatment (González et al. 2006). It is seen
that acidic peroxidases have more affinity and catalytic activity than neutral and basic
peroxidases in hairy root cultures of Brassica napus (Coniglio et al. 2008).
In the production of secondary metabolites, it is important to include the culture medium and
composition such as sucrose concentration, nitrogen source, plant growth hormones, culture
vessel type, relative humidity, temperature and light, the use of elicitor and precursors, cell
permeability, precursor feeding. In addition, plant species and strain A. rhizogenes have
manipulated key biosynthetic pathway genes to increase the yield of secondary metabolites. All
these significantly affected secondary metabolite production, growth and biomass of hairy roots
(Figure 2) (Dhiman et al., 2018).
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Figure 2. Representation of the mechanism of hairy root development and its Applications
(Dhiman et al., 2018)

Since the start of industrial development, environmental pollution has increased and the
dispersion of extremely dangerous heavy metals has been observed. Differently, hazardous
heavy metals, other organic pollutants cannot be destroyed because they cannot be chemically
or biodegraded. Worse still, heavy metal accumulation can be observed through the food chain.
Thus, it can reach people at the top of the food chain (Wu et al., 2010). In phytoremediation
methods, it is seen that plants accumulate large amounts of toxic compounds in their vacuoles.
Sometimes hyperaccumulation is due to transport of metals across the plasma membrane and
into the vacuole (Boominathan and Doran 2003a). There are more than 400 hyperaccumulator
plant species. Some plant species are applied in studies on the accumulation of heavy metals
with genetically modified hairy root cultures. Many studies show that Cd taken up by plants
that are hyperaccumulatory accumulates in the root parts of these plants in higher amounts
(Seregin and Ivanov, 2001). The best known hyperaccumulator plant is known as Thlaspi
caerulescens. Cd levels in the roots of T. caerulescens were 1.5 to 1.7 times higher than in the
roots of non-hyperaccumulatory plants (Nedelkoska and Doran 2000). It has been determined
that T. caerulescens roots can grow at 890 μM Cd concentrations, while non-hyperaccumulative
roots do not survive at 178 μM Cd concentration. T. caerulescens roots were found to have
higher endogenous superoxide dismutase activity, catalase activity and glutathione content
compared to non-hyperaccumulatory plants. Thus, it has been shown that catalase activity, one
of the superior antioxidant defense systems, may be an major part in the phenotype of this plant
(Boominathan and Doran 2003a). At the same time, this hairy roots are high in malic acid,
malonic acid and citric acid. A significant reduction in the amount of diethylstilbestrol (DES),
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a plasma membrane H+-ATPase inhibitor, was detected in hairy root growth of T. caerulescens.
T. caerulescens plant has resistance to organic acids of hairy roots and hyperaccumulation
mechanisms, Cd tolerance and plasma membrane depolarization (Boominathan and Doran
2003b).
METAL NANOPARTICLE SYNTHESIS USING HAIRY ROOTS
Plants are used in phytomination and phytoremediation as they remove metals from the soil.
We can say that phytotechnology, which is based on the response of metal ions of plant cells,
is the biosynthesis of nanoparticles such as quantum dots. It is used as metal detoxification
mechanisms by combining useful metallo-organic crystal structures in plants. (Boominathan et
al., 2004).

Figure 3. Organic compounds can enter to stomatal or cuticle pathways (Miller et al.,
2016; Kurade et al., 2021)
ADVANTAGE/BENEFITS OF HAIRY ROOT CULTURES IN
PHYTOREMEDIATION
In phytoma and phytoremediation studies, the response of plant roots to toxic substances in
polluted areas is important. In experimental studies, genetically transformed hairy roots have
many advantages over undifferentiated plant cells or untransformed roots. These advantages
are known to be indeterminate spread of material from the same parent plant, biochemical
stability, phenotype and genotype stability. In addition, it has many advantages such as ease of
startup, culture and maintenance. Generally, hairy roots are applied to research on xenobiotic
biotransformation in plants, degradation in plants, metabolic studies and the response of plant
tissues to toxic heavy metals (Arora's, 2010; Doran, 2013). Due to their rapid growth and
branched structure, hairy roots provide a large surface area and their response to pollutants and
toxic substances is being investigated. In addition, a reproducible and reliable experimental
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system can be provided (Eapen et al., 2003; Suza et al., 2008). Proteins resulting from the
addition of foreign genes metabolize pollutants in transformed hairy roots. This is caused by
genetic stability (Bernejee et al., 2002). The absence of shoots of hairy roots is both an
advantage and helps to understand the mechanisms for removing pollutants found only in roots
without displacement effects (Majumder and Jha, 2012). In addition, these roots can be used to
understand the enzymatic processes involved in the conversion of pollutants into compounds
that neutralize their toxic effects (Macek et al., 2000).
CONCLUSIONS AND FUTURE DIRECTIONS
Cells and hairy roots can often be used to study how the process works, as well as
phytoremediation, promising solutions for removing pollution. Among the toxic compounds
cleared by phytoremediation, toxic compounds such as radionuclides, heavy metals, inorganics
and polychlorinated biphenyls are the main targets of phytoremediation research. Genetic
manipulation of these roots with the necessary genes enables the hairy roots to increase the
phytodegradation and rhizome/phytoremediation capacity of these toxic compounds. However,
heavy metals and radionuclides are not easily degraded. These toxic compounds are handled by
plant-based technologies such as plant stabilization, plant extraction and plant vaporisation. In
addition, these roots are involved in the production of high biomass, heavy metal uptake and
chelating compounds, which provide a large contact surface area between the contaminant and
tissue. It is also used as a tool to screen fixed sizes and hyperaccumulative plants regardless of
the size of the whole plant. Phytoremediation of hairy root cultures is only a model system.
Therefore, it is necessary to be aware of its limitations in developing practical phytoremediation
technology. Future work on hairy roots in phytoremediation should focus on engineering target
genes. In addition, new studies are needed to expand the basic hairy root phytoremediation
model.
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ELMA BİTKİSİ HASTALIKLARININ DERİN ÖĞRENME İLE TESPİTİ
DETECTION OF APPLE PLANT DISEASES BY DEEP LEARNING
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ÖZET
Tarımsal üretim sürdürülebilir yaşamın önemli bileşenlerinden biridir. Bitkisel üretim ise
tarım faaliyetleri içerisinde önemli bir yere sahiptir. Bitkisel üretimde kayıpların azaltılması
ve ürün kalitesinin arttırılması için hastalıklarla mücadele gerekli unsurlardan biridir. Bitki
hastalıkları çevresel koşulların da etkisiyle bakteriyel, viral, fungal gibi farklı sebeplerden
dolayı meydana gelmektedir. Hastalık tespiti konusunda sadece tarım uzmanlarının çabaları
yetersiz kalabilmekte, hastalıkların teşhisi gecikmekte ya da yanlış teşhislerin konma olasılığı
artmaktadır. Zamanında ve doğru teşhis konulamaması ürün ve bitki kayıplarına, kalitenin
düşmesine sebep olmaktadır. Ayrıca yanlış teşhis sonucu uygulanan yanlış kimyasallar çevre
için zararlı etkiler oluşturmakla birlikte daha dirençli patojenlerin ortaya çıkmasında da sebep
olmaktadır. Bu nedenle bitki hastalıklarının teşhisinde uzmanlara destek olacak teknolojik
sistemlerin geliştirilmesi önemli hale gelmektedir. Popülerliği giderek artan yapay zekâ
teknolojileri tarım alanında bitki hastalıklarının teşhisi konusunda da alternatif çözümler
sunmaktadır. Eldeki verilerden öğrenerek yeni durumlar hakkında çıkarımlar yapabilen
makine öğrenmesi, derin sinir ağları yardımıyla karmaşık hiyerarşileri oraya koyabilen bir
makine öğrenmesi teknolojisi olan derin öğrenme yapay zekanın önde gelen
tekniklerindendir. Bir derin öğrenme tekniği olan evrişimsel sinir ağları (ESA) özellikle
görüntü analizi, bilgisayarlı görü uygulamalarında sunduğu avantajlar nedeniyle yaygın olarak
kullanılmaktadır. Elma tarımı gerek ülkemizde gerek dünyada büyük bir üretim payına
sahiptir. Elma bitkisinin hastalıkları ile mücadele hem sürdürülebilir tarım hem de ekonomi
açısından son derece büyük önem arz etmektedir. Bu doğrultuda bu çalışmada elma bitkisinin
yapraklarından teşhis edilebilen hastalıklar ile ilgili ESA temelli bir tahminleme çalışması
gerçekleştirilmiştir. 3 farklı hastalık türüne ait ve bunun yanında sağlıklı elma yapraklarından
oluşan toplam 4 sınıflı bir veri seti kullanılmıştır. 1821 adet örnekten oluşan veri seti üzerinde
önerilen bir ESA mimarisi kullanılarak sınıflandırma çalışması gerçekleştirilmiştir. Modelin
başarısını arttırmak ve aşırı uydurma probleminin önüne geçmek için veri artırımı
uygulanmıştır. 100 epoch eğitilen modelin test doğruluğu ve hata değerleri raporlanmıştır.
Modelin testi sonucunda %98.76 doğruluk değerine ulaşılmıştır. Yapılan çalışma elma
hastalıklarının teşhisinde tarım uzmanlarına destek olarak bir karar mekanizması rolü
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üstlenmektedir. Farklı bitkilere ait hastalık görüntüleri ile eğiterek modelin uygulama alanı
genişletmek mümkündür.
Anahtar kelimeler: Bitki patolojisi, Elma hastalıkların tespiti, Evrişimsel Sinir Ağları
ABSTRACT
Agricultural production is one of the important components of sustainable life. Crop
production has an important place in agricultural activities. Disease control is one of the
essential elements to reduce losses in crop production and increase product quality. Plant
diseases occur due to different reasons such as bacterial, viral, and fungal due to the effect of
environmental conditions. Only the efforts of agricultural experts can be insufficient in
disease detection, the diagnosis of diseases is delayed or the probability of misdiagnosis
increases. Failure to make a timely and accurate diagnosis causes product and plant losses and
a decrease in quality. In addition, wrong chemicals applied as a result of the wrong diagnosis
create harmful effects for the environment and cause the emergence of more resistant
pathogens. For this reason, it becomes important to develop technological systems that will
support experts in the diagnosis of plant diseases. Artificial intelligence technologies, whose
popularity is increasing, also offer alternative solutions for the diagnosis of plant diseases in
the field of agriculture. Machine learning, which can make inferences about new situations by
learning from the data at hand, and deep learning, which is a machine learning technology that
can put complex hierarchies there with the help of deep neural networks, is one of the leading
techniques of artificial intelligence. Convolutional neural networks (CNNs), which is a deep
learning technique, is widely used especially in image analysis and computer vision
applications due to the advantages it offers. Apple agriculture has a large production share
both in our country and in the world. Fighting the diseases of the apple plant is of great
importance in terms of both sustainable agriculture and the economy. In this direction, in this
study, a CNN-based prediction study was carried out regarding the diseases that can be
diagnosed from the leaves of the apple plant. A total of a 4-class dataset consisting of 3
different disease types as well as healthy apple leaves was used. A classification study was
carried out using a proposed CNN architecture on the data set consisting of 1821 samples.
Data augmentation was applied to increase the success of the model and to avoid the
overfitting problem. Test accuracy and loss values of 100 epoch trained model were reported.
As a result of the test of the model, the accuracy value of 98.76% was reached. The study
plays a role as a decision mechanism by supporting agricultural experts in the diagnosis of
apple diseases. It is possible to expand the application area of the model by training it with
disease images of different plants.
Keywords: Plant pathology, Apple diseases detection, Convolutional Neural Networks
GİRİŞ
Yaşamın devamlılığı için sürdürülebilir tarım büyük bir öneme sahiptir. Tarım, bitkisel ve
hayvansal üretim ile üretilen ürünlerin kalitesinin arttırılması faaliyetlerini kapsar (Direk,
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2012). Tarımsal faaliyetlerde bitki hastalıkları ile mücadele önemli bir unsurdur. Farklı
nedenlerle oluşan bitki hastalıkları tarımsal kayıplara, verim ve kalite düşüşlerine neden
olmaktadır. Hastalığın zamanında ve doğru şekilde tespiti, doğru mücadele tekniklerinin
uygulanması ve bu yolla kayıpların azaltılması açısından son derece önemlidir.
Bitkisel hastalıklar bakteriyel, viral, fungal gibi farklı nedenlerden kaynaklanabilmektedir.
İklim ve hava koşullarının ise hastalıkların gelişiminde dolaylı etkileri vardır. Kontrol
edilemeyen çevre ve iklim şartlarının neden olduğu hastalıklardan korunmak için farklı teşhis
ve mücadele uygulamaları geliştirilmektedir (CANHİLAL & TİRYAKİ, 2010). Hastalıkları
tespitinin yalnız tarım uzmanları tarafından gerçekleştirilmesini beklemek teşhisin
gecikmesine ayrıca hata payının artmasına neden olabilmektedir. Ayrıca bitkileri etkileyen
birçok hastalığın yanlış teşhisi, yanlış kimyasalların kullanılmasına yol açarak dirençli
patojenlerin ortaya çıkmasına, girdi maliyetlerinin artmasına, ekonomik kayıplara ve çevresel
etkilere neden olan daha fazla salgına yol açabilir. Bu nedenle hastalıkların doğru şekilde
tespitine yönelik uzmanlara yardımcı olacak otomatik karar destek sistemlerine duyulan
ihtiyaç giderek artmaktadır.
Teknolojinin gelişmesi ile birlikte yapay zeka bitki hastalıklarının tespiti ve önleme
çalışmalarında da kullanılmaya başlanmıştır (Ziya vd., 2018). Bir yapay zekâ disiplini olan
makine öğrenmesi, mevcut verilerden hareketle gelecekteki henüz bilinmeyen durumlar
hakkında istikrarlı tahminler üretebilmeyi sağlayan algoritmalar bütünüdür. Makine
öğrenmesi içerisinde yer alan derin öğrenme ise, derin sinir ağları yardımıyla büyük boyutlu
ve karmaşık veriler üzerinde tahminlemelere olanak sağlar. Bir derin öğrenme yöntemi olan
Evrişimsel Sinir Ağları (ESA) ise özellikle bilgisayarlı görü alanında yaygın olarak kullanılır.
Literatürde gül, fasulye (Singh & Misra, 2017), asma (Cruz vd., 2019), domates, kayısı, üzüm
(Baranwal vd., 2019 & Alruwaili vd., 2019) gibi farklı bitkilerin yaprak hastalıklarının
tespitine yönelik olarak yapay zeka destekli çalışmalar mevcuttur. Bu çalışmada ise dünya
toplam meyve üretiminin yaklaşık %10’unu oluşturan elma bitkisinin yaprak hastalıkları konu
alınmıştır. Elma, dünya üzerinde muz ve karpuzdan sonra en çok üretilen üçüncü meyve olup,
dünyadaki elma üretimi sıralamasında Türkiye dördüncü sırada yer almaktadır.
Ülkemiz ve dünya için büyük bir üretim hacmi olan elma bitkisinin hastalıkları ile mücadele
tarım faaliyetleri içerisinde büyük bir öneme sahiptir. Literatürde elma bitkisinde görülen
hastalıkların yaprak görüntüleri üzerinden derin öğrenme yöntemleri ile tespitine yönelik
çeşitli çalışmalar bulunmaktadır. Aksoy vd. (2020) elma yapraklarından üç farklı hastalığın
tespitine yönelik olarak 5 ayrı ESA mimarisi kullanarak tahminlemeler gerçekleştirmişlerdir.
Baranwal vd. (2019) 1526 hastalıklı ve sağlıklı yaprak görüntüsü üzerinde 22 katmandan
oluşan GoogLeNet mimarisi ile ayrım gerçekleştirmişlerdir. Fang vd. (2019), 4 farklı
hastalığa ait 5373 adet görüntü üzerinde VGG16 mimarisi ile gerçekleştirdikleri sınıflandırma
çalışmasında %95 doğruluk elde etmişlerdir.
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MATERYAL VE METOT
Bu çalışmada elma bitkisi yapraklarından 3 farklı hastalık durumunu tespit etmek için
geliştirilen ESA modeli ile bir sınıflandırma işlemi gerçekleştirilmiştir. Veri seti ve kullanılan
yönteme ilişkin detaylar takip eden kısımlarda yer almaktadır.

Veri Seti
Çalışmada kullanılan veri seti Thapa vd. tarafından oluşturulmuş, elma yaprak hastalıklarını
sınıflandırmaya yönelik bir bitki patolojisi veri kümesidir (Thapa vd., 2020). 3 farklı hastalık
ve sağlıklı yaprak görüntülerine ait 1821 adet örnekten oluşan veri seti Kaggle platformu
üzerinde kamuya açık olarak paylaşıma sunulmuştur (Plant Pathology 2020 - FGVC7, 2020).
Veri setinde yer alan sınıflar ve her bir sınıfa ait örnek sayısı Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. Veri setinde yer alan sınıflar ve örnek sayıları
Sınıf adı
Açıklama
rust
Yaprakta görülen pas
hastalığı
scab
Kabuklu lezyonlar ile
karakterize edilen bakteriyel
veya fungal bitki hastalığı
multiple_diseases
Her iki hastalık durumunu
birlikte taşıyan yaprak
healthy
Sağlıklı bitki yaprağı

Örnek sayısı
622
592
91
516

Her bir sınıfa ait yapraklardan örnek görüntüler ise Şekil 1’de verilmiştir.

Şekil 1. Veri setinde yer alan görüntü örnekleri
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Derin Öğrenme ve Evrişimsel Sinir Ağları (ESA)
Son yıllarda popülerliği hızla artan bir makine öğrenmesi modeli olan derin öğrenme, yapay
sinir ağlarının çok katmanlı formudur. Klasik makine öğrenmesi modellerinin genişletilmiş
hali olan derin öğrenme, yüksek hiyerarşik yapısı ve geniş öğrenme kapasitesi ile tutarlı
sınıflandırmaların yapılmasına olanak sağlar (Pan & Yang, 2009).
Derin öğrenme yöntemlerinden biri olan Evrişimsel Sinir Ağları (ESA); bilgisayarlı görü
alanında sınıflandırma, regresyon gibi pek çok alanda kullanılan, görüntü sınıflandırmadaki
başarısı ile popülerlik kazanan derin sinir ağıdır. Tipik bir ESA; evrişim, aktivasyon,
havuzlama, bırakma, tam bağlantı ve sınıflandırma katmanlarından oluşur. Sınıflandırılacak
görüntünün pikselleri ESA’nın girdileridir. Evrişim katmanında öznitelik detektörleri, görüntü
üzerinden bir öznitelik alt seti elde etmek için orijinal giriş pikselleri üzerinde adım adım
ilerler. Her bir ağırlıklı katmanda uygulanan aktivasyon fonksiyonu verilerin doğrusalsızlığını
arttırır. Havuzlama aşamasında, girdi matrisine uygulanan filtreler ile boyut indirgeme işlemi
gerçekleştirilir.
Sinir ağlarında özellikle eğitim için kullanılan veri seti yetersiz ise aşırı uydurma
problemleriyle karşılaşmak olasıdır. Bu sorunun üstesinden gelmek için uygulanan bırakma
işlemi, ağın eğitimi sürecinde belirli oranda nöronu rastgele devre dışı bırakarak sinir ağının
farklı durumlara adaptasyon yeteneğini arttırır. Tam bağlantı katmanı, sınıflandırma
aşamasına geçişte yer alır. Sınıflandırma katmanında elde edilen özelliklere bağlı olarak
görüntünün sınıfı belirlenir.
DENEYSEL ÇALIŞMA VE BULGULAR
4 farklı sınıf ve toplam 1821 adet görüntüden oluşan elma bitkisi yaprak hastalıkları görüntü
kümesi üzerinde gerçekleştirilecek sınıflandırma işlemleri için oluşturulan ESA modelinin
genel yapısı Şekil 2’de verilmiştir.

Şekil 2. Modelin blok şeması
Modele ait özet ise Tablo 2’de yer almaktadır. Modelin girdileri 180x180 boyutunda renkli
görüntülerdir. Model toplam 6 ağırlıklandırılmış katmandan oluşmakta ve toplam 2.080.548
adet eğitilebilir parametre içermektedir.
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Tablo 2. ESA modelinin özeti
Katman
Çıkış boyutu
Conv2D
(180, 180, 16)
MaxPooling2D
(90, 90, 16)
Conv2D
(90, 90, 32)
MaxPooling2D
(45, 45, 32)
Conv2D
(45, 45, 64)
MaxPooling2D
(22, 22, 64)
Conv2D
(22, 22, 128)
MaxPooling2D
(11, 11, 128)
Dropout
(11, 11, 128)
Flatten
(15488)
Dense
(128)
Dense
(4)

Parametre sayısı
448
0
4640
0
18496
0
73856
0
0
0
1982592
516

Sınıflandırma doğruluğunu yükseltmek ve modelin aşırı uydurma sorununu en az indirmek
için veri artırımı uygulanmıştır. Veri artırımında yatay yansıtma, %10 döndürme ve %10
zoom işlemi uygulanmıştır. Bu değerler deneysel olup farklı optimize edilebilir. Veri artırımı
sonucu elde edilen görüntü örnekleri Şekil 3’te verilmiştir.

Şekil 3. Arttırılmış görüntü örnekleri
Sınıflandırma için kullanılan ESA modelinin eğitim parametreleri Tablo 3’te verilmiştir.
Tablo 3. Model eğitim parametreleri
Parametre
Değeri
Epoch
100
Batch size
32
Learning rate
0.01
Optimizer
Adam
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Eldeki toplam 1821 adet görüntü %80 eğitim, %20 test seti şeklinde ikiye ayrılmıştır. Eğitim
setinde 1457 adet, test setinde 364 adet görüntü yer almaktadır. 100 epoch eğitim işleminin
ardından gerçekleştirilen test sonucunda elde edilen doğruluk ve hata grafikleri Şekil 4’te
verilmiştir.

Şekil 4. Doğruluk ve hata grafikleri
Modelin testi sonucunda elde edilen en iyi doğruluk değeri ise %98.76’dır.
SONUÇ
Tarımsal üretim sürdürülebilir yaşam için gereklidir. Tarımsal üretimin bir parçası olan
bitkisel üretimde kalitenin arttırılması, kayıpların azaltılması açısından bitki hastalıkları ile
mücadele önemlidir. Farklı patojenlerin sebep olduğu sebep olduğu hastalıklarla mücadelede
sadece tarımsal uzmanlara başvurulması hastalığın teşhisini geciktirip hata oranını da
arttırabilir. Hastalığın geç teşhisi sonucu üretim kayıpları meydana gelmekte, hastalığın yanlış
teşhisi durumunda ise uygulanan yanlış kimyasallar çevreye zarar vererek beklenenin aksine
sonuçlara sebep olabilmektedir. Her alanda olduğu gibi tarımsal alanda da kullanımı giderek
artan yapay zekâ teknolojileri bitkisel hastalıkların teşhisi konusunda da uzmanlar için başarılı
birer karar destek sistemi rolü üstlenebilmektedir. Bu çalışmada dünya ve Türkiye
ekonomisinde büyük bir yeri olan elma tarımına odaklanılarak, yapraklar üzerinden elma
hastalıklarının teşhisine yönelik bir çalışma gerçekleştirilmiştir. 3 farklı hastalığa ait ve
sağlıklı olmak üzere 4 farklı sınıftan oluşan 1821 adet elma yaprağı görüntüsü üzerinde
önerilen ESA modeli ile hastalık türünün belirlenmesine yönelik bir sınıflandırma çalışması
gerçekleştirilmiştir. Sınıflandırma işlemleri sonucunda %98’in üzerinde bir doğruluk oranı
elde edilmiştir. Gelecek çalışmalarda farklı hastalık türlerini içeren daha geniş veri setleri
üzerinde farklı modeller yardımıyla sınıflandırma çalışmalarının gerçekleştirilmesi
amaçlanmaktadır.
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ÖZET
Projelerin, başarılı bir şekilde tamamlanıp teslim edilebilmesi için proje yönetimi
uygulamalarına önem verilmesi gerekmektedir. Proje yönetimi; oluşturulan taslak amaçların
hedeflenen bir zaman diliminde, planlanması, uygulanması ve kontrol edilmesi sürecini
kapsamaktadır (Puy, 2020). Eski yapıtlardan olan Mısır piramitleri ve Çin seddi gibi devasa
projeler, tarihteki ilk proje yönetimi örnekleri olarak gösterilmektedir (Kömürlü ve Toltar,
2018). Modern proje yönetiminin temellerinin Henry Gantt ve Henri Fayol tarafından atıldığı
belirtilmektedir. Gantt tarafından; 1910 yılında geliştirilen, Gantt Şeması, projelerde
belirlenmiş olan faaliyetlerin ya da görevlerin, planlanıp izlenmesi için kullanılan grafiksel bir
yöntemdir. Günümüzde Gantt Şemasından proje çalışmalarında yaygın bir şekilde
kullanılmaktadır. Fayol ise, proje yönetim sürecini beş fonksiyona ayırmış ve bunları
planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve kontrol süreci olarak bölümlendirmiştir
(Seymour ve Hussein, 2014). 1945 yılına gelindiğinde Japonya’ya atılmış olan atom bombası,
Manhattan projesinin bir sonucudur. Bu proje, modern proje yönetiminin ilk eserleri arasında
gösterilmektedir (Cicmil, Hodgson, Lindgren ve Packendorff, 2009). 1965 yılında, proje
yöneticilerinin bilgi ve görüşlerinin paylaşımları için, İsviçre’de ‘’Proje Yönetim Derneği’’
kurulmuştur. 1969 yılına gelindiğinde ise Amerika Birleşik Devletleri’nde kurulan ‘’Proje
Yönetim Enstitüsü’’, proje yöneticilerinin bilgi ve deneyimlerini bir kitapta toplayarak,
bilimsel anlamda proje yönetiminin ilk temellerini atmıştır (Uysal ve Büyükkeklik, 2018).
Turizm alanında da dünya üzerinde önemli projeler hayata geçirilmiştir. Birleşik Arap
Emirlikleri’nin popüler kenti Dubai’de enler listesine girebilecek birçok proje bulunmaktadır.
Bu projelerden; Burj Khalifa gökdeleni, dünyanın en yüksek yapıtı olarak Guinness rekorlar
kitabına adını yazdırmış (Subramanian, 2010) yine Dubai’de, inşa edilmiş Palmiye Adası ise
denizin doldurulması ile yapılmış olan devasa projeler arasındadır (Hellebrand, Fernandez ve
Stive, 2004). Türkiye’de yapılmış projeler arasında ise Antalya ilinde bulunan ‘’The Land of
Legends’’ projesi, Türkiye’de çocuklara yönelik planlanmış ilk otel olma özelliği taşımaktadır
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(Gökçek ve Dönmez, 2020). Konya ilinde bulunan ‘’Kelebekler Vadisi’’, karasal iklim
şartlarına rağmen, dört mevsim boyunca tropikal iklim havasına sahip bir proje özelliği
taşımaktadır (NTV, 2022). Tüm bu projelerin başarılı bir şekilde tamamlanabilmesindeki en
önemli ana etken, proje yönetiminin her aşamada doğru bir biçimde uygulanmasıdır. Bu
bağlamda çalışmanın temel amacı; turizm sektöründe yapılacak olan yatırımlarda, proje
yönetimi uygulamalarının ne denli önem taşıdığını somut örneklerle ortaya koymaktır.
Çalışma sonucunda; planlı proje yönetimi uygulamalarının avantajları ortaya koyulmuş ve
öneriler getirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Proje Yönetimi, Turizm, Hizmet.
ABSTRACT
Project management practices should be given importance in order to successfully complete
and deliver projects. Project management; It covers the process of planning, implementing,
and controlling the draft objectives created in a targeted time frame (Puy, 2020). Huge
projects such as the Egyptian pyramids and the Great Wall of China, which are among the
ancient works, are shown as the first examples of project management in history (Kömürlü
and Toltar, 2018). It is stated that the foundations of modern project management were laid by
Henry Gantt and Henri Fayol. by Gantt; Developed in 1910, the Gantt Chart is a graphical
method used to plan and monitor activities or tasks determined in projects. Today, it is widely
used in project studies from the Gantt Chart. Fayol, on the other hand, divided the project
management process into five functions and divided them into planning, organizing,
executing, coordination, and control processes (Seymour and Hussein, 2014). The atomic
bomb dropped on Japan in 1945 is a result of the Manhattan Project. This project is shown
among the first works of modern project management (Cicmil, Hodgson, Lindgren, and
Packendorff, 2009). In 1965, the "Project Management Association" was established in
Switzerland for project managers to share their knowledge and opinions. In 1969, the "Project
Management Institute", which was established in the United States, laid the first foundations
of scientific project management by collecting the knowledge and experience of project
managers in a book (Uysal and Büyükkeklik, 2018). In the field of tourism, important projects
have been implemented all over the world. Many projects can enter the list of the best in
Dubai, the popular city of the United Arab Emirates. Of these projects; The Burj Khalifa
skyscraper has made its name in the Guinness Book of Records as the tallest building in the
world (Subramanian, 2010), and Palm Island, which was built in Dubai, is among the gigantic
projects built by filling the sea (Hellebrand, Fernandez and Stive, 2004). Among the projects
made in Turkey, "The Land of Legends" project in Antalya has the feature of being the first
hotel planned for children in Turkey (Gökçek and Dönmez, 2020). “Butterfly Valley” located
in Konya province has the characteristics of a project with tropical climate throughout all four
seasons, despite the terrestrial climatic conditions (NTV, 2022). The most important main
factor in the successful completion of all these projects is the correct application of project
management at every stage. In this context, the main purpose of the study is; The aim is to
demonstrate with concrete examples how important project management practices are in
investments to be made in the tourism sector. In the results of working; The advantages of
planned project management practices have been revealed and suggestions have been made.
Keywords: Project Management, Tourism, Service.
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GİRİŞ
Proje; belirli kaynaklarla, hedeflenen zaman diliminde tamamlanması gereken faaliyetler
topluluğu olarak tanımlanabilir. Daha açık ifadeyle ile proje; tasarım ve mühendislik
uygulamaları gerektiren, belirli bir müşteri ihtiyacını ya da kullanıcıların talebini karşılamak
amacıyla, bir ürün ya da hizmetin ortaya koyulmasıdır (Barutçugil, 2008).
Projenin üç temel özelliği vardır. Bunlar; zamanın sınırlı olması, kendine özgü olması ve
koordinasyonel bir şekilde ilerlemesidir. Örgüt içerisinde proje çalışmaları arttıkça
faaliyetlerin detaylandırılması ve gerçekçi hedefler belirlenmesi zaman içinde proje
yönetimine ve organizasyon yapısına olan güveni artmaktadır (İlter, 2017).
Proje yönetimi, kısa zamanda, minimum düzeyde hata ile kaliteli iş yapma olanağı
sağlamaktadır. Proje yönetiminde; aşamaların planlanan tarihlerde yerine getirilmesi projenin
bitirilmesi gereken zamanın aşılmamasına yardımcı olmakta ve proje yönetim sürecinin bu
alanda deneyim sahibi kişiler tarafından yapılması projenin hedeflenen kalitede olmasını
sağlanmaktadır (İnnova, 2020). Amaçların belirlenmemiş olması, zayıf organizasyon yapısı,
illegal iletişim kanalları, planlama ve kontrol aşamalarında yetersizlik gibi nedenler projenin
olumsuz olarak sonuçlanmasına neden olabilmektedir. (Yozgat, 2000).
Turizm sektöründe; hayata geçirilecek projelerde, proje yönetimi uygulamaları, bu alanda
sunulan hizmetleri geliştirerek turist memnuniyet düzeyini arttırmaktadır. Dolayısıyla turizm
sektöründe proje yönetimi uygulamalarının hayata geçirilmesi ve yönetim sürecinin koordine
edilmesi elzemdir (Burukina, 2019).
Bu bağlamda çalışmanın temel amacı; turizm sektöründe yapılacak olan yatırımlarda, proje
yönetimi uygulamalarının ne denli önem taşıdığını somut örneklerle ortaya koymaktır.
Çalışmanın; hedeflenen turizm projelerinde, proje yönetimi faaliyetlerinin önemini ortaya
koyarak proje uygulamacılarına yol göstereceği düşünülmektedir.
PROJE YÖNETİMİ
Proje yönetimi; kısa zamanda, minimum düzeyde hata ile, kaliteli iş yapma olanağı
sağlayan bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır (İntaç, 2019). Proje yönetiminde;
belirli bir ekibe bağlı olmadan, tüm hissedarların, görev ve sorumluluklarını, planlanan zaman
diliminde eksiksiz bir biçimde yerine getirmesi gerekmektedir (Artar, Usta, Erdil ve Gök,
2019).
Projeler, bir kuruluşun stratejik hedeflerine ulaşmak için bir amaç değil tam aksine araç olarak
kullanılmaktadır. Dünya’da projelere yapılan harcamaların yılda, milyarlarca dolar
seviyesinde olduğu öngörülmektedir. Ancak, proje yönetimindeki bu harcamalara rağmen,
birçok projenin başarısız olduğu görülmektedir (Williams, 2005). Bu kapsamda; proje
yönetiminde en önemli amaç, hazırlanmış herhangi bir projeyi, başarılı bir şekilde
tamamlayabilmektir (Uysal, 2019).
PROJE YÖNETİMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ
Proje yönetimi kavramı, literatürde oldukça eski dönemlere dayanmaktadır. Hatta; proje
yönetiminin, Mısır piramitleri ve Çin seddi ile başladığı söylenmektedir (Kayaer, 2012).
Proje yönetimine; Henri Fayol ve Henry Gantt’ın yönetim alanına yapmış olduğu önemli
katkılar bulunmaktadır (Tache ve Ispaşoiu, 2013). Henri Fayol, Fransa’nın en büyük demir
çelik şirketinde Fransız asıllı maden mühendisi olarak çalışmaktaydı. Fayol, yönetim
sorunlarıyla giderek daha fazla ilgilenmeye başlayan şirkete uzun yıllar başarıyla liderlik
etmiştir. Fayol gözlem yoluyla geliştirdiği, evrensel olduğuna inandığı beş yönetim
fonksiyonunu tanımlamıştır. Fayol, beş yönetim işlevini; planlama, örgütleme, yürütme,
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koordinasyon ve kontrol süreci olarak bölümlendirmiştir (Karaboğa ve Zehir, 2020). Gantt
ise; Amerikan asıllı makine mühendisi ve yönetim danışmanıdır. 1910 yılında geliştirmiş
olduğu Gantt şeması, modern proje yönetimi tarihi açısından önem taşımaktadır. Bu şema ilk
olarak, I. Dünya Savaşı'nda büyük projelerde ve Hoover Barajı'nın inşasında kullanılmıştır.
Günümüz projelerinde halen kullanılmaya devam etmektedir (Kabevi, 2018). Modern proje
yönetiminin, 1941 yılında Amerika Birleşik Devletleri tarafından geliştirilen Manhattan
Projesi ile başladığı söylenmektedir (Sevim ve Kuruoğlu, 2012). 1965 yılına gelindiğinde ise
‘’Uluslararası Proje Yönetim Derneği (IPMA)’’ kurulmuştur. İsviçre’de bulunan. IPMA’nın
kurulduğu yıldan 2012’ye kadar ki süreçte sürekli büyüme göstermiş ve 120.000 üye sayısına
ulaşmıştır. Daha sonra 1969 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde Proje Yönetim Enstitüsü
kurulmuş ve 1996 yılında bu enstitü tarafından ‘’PMBOK (Proje Yönetimi Bilgi Tabanı’’
kitabının ilk baskısı çıkarılmıştır (Pem360, 2022). ‘’PMBOK’’ en güncel olan 7. baskısını 1
Temmuz 2021 tarihinden de online ortamda ‘’PMI (Proje Yönetim Enstitüsü)’’ global
üyelerine ücretsiz olarak sunmuştur (Benek, 2021).
PROJE YÖNETİM SÜRECİ
Projelerin; belirli zaman diliminde, planlanan mali kaynaklara göre hedeflerine ulaşması için
proje yönetim süreci kullanılmaktadır. Proje yönetim süreci; başlangıç, planlama, yürütme,
izleme, kontrol ve son olarak kapanış süreci basamaklarından oluşan beş temel aşamayı
içermektedir.
Başlangıç Süreci; Proje belirlenir ve mali kaynaklar temin edilir. Bütün paydaşlar belirlenir.
Projenin hedefleri açık bir biçimde ortaya konulur. Daha sonra proje yöneticisi atanır (Çorak,
2015).
Planlama Süreci; Proje yönetiminde, planlamanın amacı, projenin hedeflerine ulaşmasını
sağlamaktır. Bu aşamada, proje örgütlenmesinin yapılması proje planlama tekniklerinden
faydalanarak proje planının oluşturulması, girdilerin sağlanması ve gerektiğinde uygulanacak
alternatif plan değişiklerinin belirlenmesi gerekir (Ece ve Kovancı, 2004).
Yürütme Süreci; Bir önceki evre olan planlama sürecinin uygulanmaya konulduğu evredir.
Kısaca projenin yapımının başlamış olduğu evredir (Budak, 2020).
İzleme ve Kontrol Süreci; Bu süreç, proje uygulaması sırasında elde edilen sonuçların
kontrol edilme sürecidir. Eğer ortaya konulan sonuçlarla önceki belirlenen ölçütler arasında
uyumsuzluk varsa düzeltmeye yönelik müdahaleler yapılarak projenin planlandığı doğrultuda
yürütülmesi sağlanmaktadır (Orakçı, 2020).
Kapanış Süreci; Proje yönetimi sürecindeki, tüm işleri sonuçlandırmaktır. Kapanış süreci
projenin hayata geçişidir (Çemberci ve Yücel, 2015).
TURİZM SEKTÖRÜNDE ÖRNEK UYGULAMALAR
Turizm sektörü; ülkeler için önemli gelir kaynağı olduğundan dolayı önemli turizm projeleri
hayata geçirilmiştir. Bu projelerinden bazıları aşağı kısımda örneklendirilmiştir;
Eyfel Kulesi Projesi
Eyfel Kulesi’nin inşaatı 1887’de başlayıp 1889’da tamamlanmıştır. 1665 basamaklı, 324,8
metre yüksekliğinde, 10.150 ton ağırlığında demirden yapılmıştır. İnşaatında 3000 civarı işçi
çalışmıştır ve hiç iş kazası yaşanmamıştır. Maliyeti 7 milyon franga mal olan kulenin inşaat
aşamasında karşılaşılmış en büyük zorluklardan birisi de büyük boy çeliklerin Şangay’daki
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fabrikadan deniz taşımacılığı ile Paris’e teslimi olmuştur (Chong, Chon, Tapley ve Buckley,
2015).
Dubai Palmiye Adası
Palmiye Adaları; Palm Cumeyra dalga kıranın kısmında 7 milyon tondan fazla kaya
bulunmaktadır. Her kaya tek tek bir vinç tarafından GPS yardımıyla belirlenen yerlere
yerleştirilmiştir. İlk iki ada projesi Palm Cumeyra ve Palm Cebel Ali yaklaşık olarak 100,000
m³ kaya ve kum kullanılmıştır. Sonra yapılması planlanan Palm Deyra ada projesi ise,
yaklaşık olarak 1 milyar metre küp kaya ve kum içermesi planlanmaktadır. Üç adada sahile
kıyı villalar, apartmanlar, marinalar, su konulu eğlence parkları, alışveriş merkezleri, spor
tesisleri, sağlık kaplıcaları ile toplam 100 lüks hotel olarak planlanmıştır (Darmaki, 2008).
Burj Khalifa
Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentinde bulunan Burj Khalifa projesi 2004 yılında
başlamış ve 2010 yılında tamamlanmıştır. 160 kattan oluşan gökdelen dünyanın yüksek yapısı
olarak Guınness Rekorlar Kitabına adını yazdırmıştır (Aslan, 2020).
Konya Kelebekler Vadisi Projesi
Konya Selçuklu Belediyesi tarafından 2015 yılında kente kazandırılan Kelebekler Vadisi,
Avrupa’nın en büyük tropikal kelebek bahçesi olma özelliği taşımaktadır. Kelebekleri
yaşayabilecek hale getirmek için bahçesinin her iklim koşuluna 26 ila 28 derece arasında
sıcaklık ve %70-80 oranında nem ile sabit kalacak bir ortam hazırlanmıştır. O yüzden dışarıda
hava çok soğuk olsa bile içeride tropikal bir iklim havası bulunmaktadır (Anadoluda bugün,
2021).
Haydar Aliyev Kültür Merkezi
Haydar Aliyev Kültür Merkezi, 2007 yılında Azerbaycan Devleti tarafından yapılan tasarım
yarışması sonucunda, Mimar Zaha Hadid, tarafından tasarlanmıştır. Aliyev Kültür Merkezi
2012 yılında tamamlanmıştır. Binanın içinde; konser salonu, konferans salonu, müze, sanat
mekanları, kütüphane ve kafe gibi bölümler bulunmaktadır. Bina Yapısal olarak Hazar
Denizi’nin yükselişine atıfta bulunmaktadır (Archeetect, 2021).
Alev Kuleleri
Azerbaycan’ın başkenti Bakü’nün en yüksek yapıları arasında sayılan Alev Kuleleri, ofis,
konut ve otel olarak üç kule olarak tasarlanmıştır. İnşasına 2007 yılında başlanmış ve 2013’te
tamamlanmıştır. Bakü’nün simgeleri arasında sayılan yapının en önemli özelliği ise dış
cephesinin on bin LED armatürle kaplanmış olması olarak gösterilmektedir (Çelebi, 2018).
SONUÇ VE ÖNERİLER
Teknolojinin gelişimiyle birlikte, tüketici talepleri de sürekli değişim göstermektedir. Bu
taleplere karşı hem kamu hemde özel sektör kuruluşları tarafından yeni projeler hayata
geçirilmektedir. Bu projelerde yaşanabilen aksaklıklar nedeniyle, proje ve proje yönetimi
konularının detaylı bir biçimde ele alınması gerekmektedir. Bu bağlamda, çalışmada turizm
sektöründe yapılacak olan yatırımlarda, proje yönetimi uygulamalarının ne denli önem
taşıdığını somut örneklerle ortaya çıkarılması amaçlanmıştır.
Proje uygulamalarında; başlangıç, planlama, yürütme, izleme-kontrol ve kapanış aşamasına
kadar ki tüm süreçte; kaynakların, mali politikanın ve zamanın birlikte yönetilmesi
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gerekmektedir. Bu aşamaların herhangi bir aksaklığa uğramadan başarılı biçimde
sonuçlanması ancak proje yönetim süreçleri ile mümkündür.
İntaç (2019), proje yönetimini kısa zamanda, minimum düzeyde hata ile kaliteli iş
yapma olanağı sağlayan bir kavram olarak vurgulamıştır. Williams (2005), proje yönetim
sürecinin, bir kuruluşun stratejik hedeflerine ulaşmak için bir amaç değil tam aksine araç
olarak kullanıldığını, Dünya’da projelere yapılan harcamaların yılda, milyarlarca dolar
seviyesinde olduğunu ancak, proje yönetimindeki bu artılara rağmen birçok projenin başarısız
şekilde sonuçlandığını da ifade etmiştir. Joseph (2022), proje yönetimi uygulamalarının
amacının, projelerin hedeflenen şekilde bitirilmesini sağlamak olduğunu ifade ederken
Martins (2020), etkin bir proje yönetimi ekibinin, projelerin gereksinimlerini zamanında
eksiksiz bir şekilde bitirilmesini sağladığını ortaya koymuştur.
Sonuç olarak; proje yönetimi sürecinin etkin ve etkili bir biçimde uygulanarak projelerin
zaman, maliyet, hammadde yönünden hedeflendiği şekilde bitirilmesi sağlanabilmektedir.
Turizm işletmelerinde, proje yönetim sürecinin uygulanması, projenin uygulama süresini
kısaltacak ve maliyetlerinin düşmesini sağlayarak çalışanların verimliliğini artıracaktır.
Dünya’da turizm sektöründeki yatırımlar artış göstermektedir. Turizm projeleri; ne kadar
başarılı olursa, ülkelerin turizm gelirleri de aynı doğrultuda artış gösterecektir. Bu bağlamda
çalışmanın hedefi doğrultusunda aşağıdaki öneriler getirilebilir;
x

Turizm projelerinin, başarılı olabilmesi için yatırımcılar, doğru proje yöneticilerini
göreve getirmelidir.

x

Proje yöneticileri, alanında deneyimli kişiler olmalıdır.

x

Gelecekte daha karmaşık projeler hayata geçirileceği öngörülmektedir. Bu doğrultuda
proje yöneticileri kendilerini bulunduğu çağa göre geliştirmelidirler.
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PARK ALANLARINDA NÖRO-MİMARİ’NİN TASARIMA ETKİSİNİN “HAYDAR
ALİYEV” PARKI ÜZERİNDEN İRDELENMESİ
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ÖZET
Bir kentin planlanmasında özel mülkiyet alanlarının tasarımından ziyade kamuya açık alanların
tasarımında kalabalık ve değişken insan gruplarının mekanları kullanımı söz konusu
olduğundan kamusal alanların tasarımı kent planlamasında ayrı öneme sahiptir. Pandemi
sürecinin etkilerinin daha yıllar boyunca süreceği öngörüsü ile kamunun kullanımına açık yeşil
alanların değeri ve önemi artmış, tasarım içeriği daha irdelenir hale gelmiştir. Dolayısıyla
parklar gibi açık yeşil alanların kullanıcı kitlesindeki yaş ve fiziksel yeterlilik çeşitliliğine
dikkat edilerek rekreasyon ihtiyaçlarının planlanması gerekmektedir.
Çalışmada kamunun kullanımına açık yeşil alanların kullanıcılar üzerindeki huzur, mutluluk,
sağlık gibi etkileri araştırılmış, fiziksel çevrenin insan beynini, dolayısıyla davranışlarını
inceleyen bir bilim alanı olan nöro-mimari açısından incelenmiştir.
Çalışmaya deneysel alan incelemesi olarak Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de bulunan “Haydar
Aliyev” Parkı doğru verilerin sağlanacağının saptanması sebebiyle seçilmiştir. Yapılan
çalışmada nicel bilimsel araştırma yöntemlerinden betimsel yöntem kullanılarak kamuya açık
yeşil alan kavramı ve son yıllarda özellikle mimarlar tarafından sıkça konuşulan, araştırmalar
yapılan nöro-mimari bilimi araştırılmış, ardından “Haydar Aliyev” Parkı’nın oluşturulan
kuramsal altyapıya göre irdelemesi/incelenmesi yapılmıştır.
Çalışmanın sonucunda yaşanılabilir mimari mekanların, insan psikolojisinin dikkate alınarak
bir bütünlük içerisinde planlanmasının, tasarlanmasının mümkün olabileceği görülmektedir.
İnsanların rekreasyon ihtiyaçlarını gidermesi, dinlenmesi, rahat vakit geçirmesi için daha iyi bir
açık yeşil alan olmasına yönelik öneriler sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Yeşil Alan, Çevre, Estetik

ABSTRACT

The design of public spaces has a special importance in urban planning, since the use of
crowded and variable groups of people in the design of public spaces rather than the design of
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private property areas in the planning of a city. With the prediction that the effects of the
pandemic process will continue for years, the value and importance of green spaces open to
public use have increased, and the design content has become more scrutinized. Therefore,
recreational needs should be planned by paying attention to the age and physical competence
diversity of the user group of open green areas such as parks.
In the study, the effects of green areas open to public use such as peace, happiness and health
on users were investigated, and the physical environment was examined in terms of neuroarchitecture, which is a science that examines the human brain and therefore its behaviors.
As an experimental field study, "Haydar A." in Baku, the capital of Azerbaijan. Park was
chosen because it was determined that accurate data would be provided. In the study, using the
descriptive method, one of the quantitative scientific research methods, the concept of public
green space and neuro-architecture, which has been frequently spoken and researched by
architects in recent years, were investigated, and then the "Haydar Aliyev" Park was
examined/examined according to the theoretical infrastructure created.
As a result of the study, it is seen that it is possible to plan and design livable architectural
spaces in an integrated manner, taking into account human psychology. Suggestions were made
for a better open green space for people to meet their recreational needs, rest and have a
comfortable time.
Keywords: Green Area, Environment, Aesthetic

GİRİŞ
İnsanların yaşamının psikolojik ve fiziksel olarak daha rahat olmasını sağlamak, kullanıcı
ihtiyaçlarına göre şekillendirmek, insanlara daha iyi bir yaşam için doğru mekan tasarımları
sunmak mimari tasarımın başlıca görevlerindendir. Mimari tasarım farklı ölçeklerde ele
alınabilen çok geniş bir tasarım içeriğini kapsamaktadır. Bu ölçek, şehir kapsamında olabildiği
gibi kimi zaman da bir kent mobilyasıdır.
Mimari tasarım şehir ölçeğinde çalışıldığında şehrin öne çıkan açık kamusal alanları günümüz
pandemi sonrası şartlarında tasarım içeriği açısından önem ve duyulan ihtiyaç artmıştır. Gerek
pandeminin fiziki ya da psikolojik etkilerinden kurtulma amaçlı gerekse de pandeminin
hayatımıza yerleştirdiği risklerle en az karşılaşma alanı olarak kamusal açık alanlar kullanıcılar
açısından kıymet kazanmaya devam etmektedir. Bu da tasarımcıların bu alanların tasarımına
ilişkin daha odaklı olarak çalışmalarına sebep olmaktadır.
Şehrin estetik ve mimari formunun güçlü bir öğesi olan parklar, ekolojik olarak önemli olmakla
beraber, sosyal kaynaşmayı sağlama, toplumsal gelişmeyi körükleme, ekonomik amaç ve
faaliyetleri destekleme, eğitim gibi kent ve kentli için önemli olan pek çok işlevi barındırır
(Aydoğdu, 2017, s. 1).
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Parklar şehirlerde insanların huzur bulacağı, rahat edeceği, dinlenebileceği fonksiyonel ve
estetik mekanlardır. 19. yüzyıldan itibaren ortaya çıkmaya başlamış parklar her yaş grubunun
fiziksel, psikolojik ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde planlanmalı ve tasarlanmalıdır.
Yoğun kent yaşamının baskısı altında bulunan, günümüzde fiziksel, sosyal, çevresel ve
ekonomik anlamda sorunların olduğu kentlerde insanları doğaya yakınlaştıracak, günlük yaşam
içerisinde rekreasyonel faaliyetler yapmalarına imkan sağlayacak kalitelerde açık yeşil alanlara
fazlasıyla ihtiyaç duyulmaktadır (Aydoğdu, 2017, s. 1).
İnsanların kendilerini iyi hissedeceği, kentsel koşulların var olduğu bir kentte yaşamaları
onların en doğal hakkıdır. Kentlerde kent ve çevre standartlarının sağlanması, insanların
kentlerinden, dolayısıyla hayatlarından memnuniyet durumları onların psikolojisi üzerinde
etkilerini göstermektedir.
Mimarların, nörolog ve psikologların ortaya çıkardığı nöro-mimari adı verilen bilime göre şehir
planlamaları yapılırken insanların psikolojisi üzerindeki etkileri dikkate alınmalıdır. Şöyle ki
açık yeşil alanlar, doğayla temasta bulunma insanları psikolojik açıdan rahatlatacağından,
bireyde olumlu duygular uyandıracağından kişinin stresli düşüncelerinin karşısını alabilmekte
ve kaygılarını azaltabilmektedir (Akman, 2021, s. 7).
Gökdelenlerın, yüksek katlı gösterişli yapıların çoğaldığı, yeşilin, doğal ortamların gitgide
azaldığı bir dönemin de etkisiyle zorlaşan dünyamızda insanların dinlenmeye, huzur bulmaya,
enerji toplamaya fazlasıyla ihtiyaçları vardır. Bu yüzden parklar gibi halka açık yeşil alanlarda
daha çok doğal ortamların oluşturulması ve böyle kentsel mekanların insanlara nöro-mimari
açısından hitap etmesi gerekmektedir.
Çalışmada Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de bulunan “Haydar Aliyev” Parkı nöro-mimari
kavramı açısından deneysel alan olarak incelenmiş ve bu bölgede yaşayan insanların
yaşadıkları bölgeden, kentsel koşullardan memnun kalabilmeleri için parkın iyi tasarlanmamış
bölümlerini nöro mimari değerlerinin artırılmasına yönelik öneriler geliştirerek çizimler
eşliğinde gösterilmiştir.
Park Kavramı
Türkçe’ye Fransızca “parc” kelimesinden geçmiş olan ve “park” sözcüğü Türk Dil Kurumu’na
(TDK) göre “bir yerleşme merkezinde halkın gezip hava alması için düzenlenmiş ağaçlı ve
çiçekli bahçe, otopark, trafik zorunlulukları dışında durma biçimi, cephane, makine veya
otomobillerin bulunduğu yer” anlamlarını vermektedir 1.
Park bireylerin hayatlarına devam ederken eğlenme ve sosyalleşme gereksinimleri için ayrılmış
yeşil alanlara denmektedir. İnsanların dinlenme, stresten uzaklaşma, eğlenme, çocuk oyun ve
macera alanları gibi birçok pasif ve aktif rekreasyon ihtiyaçlarını karşılamaya yarayan yeşil
alanlardır. Park tasarımları, planlamaları yapılırken doğal unsurların yer almalarına özellikle
dikkat edilmeli, yapaylıktan uzak, minimum donatı elemanıyla maksimum verim elde edilmeye
çalışılmalıdır (Akman, 2021, s. 6).
1

Park kelimesinin Türkçe anlamı. “Türk Dil Kurumu Sözlüğü”, https://sozluk.gov.tr/, Erişim tarihi: 08.11.2021.
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Parklar kent dokusunun en önemli ögelerinden biri sayılmaktadır. Doğa, hem kent, hem de
insan arasında köprü görevi görmekle beraber insanların rekreaktif ihtiyaçlarını giderdiği yeşil
alanlardır (Aydoğdu, 2017, s. 19).
Nöro-Mimari Nedir?
Aslında mimari tasarım, oluştuğu günden beri insan psikolojisi üzerinde çeşitli etkiler
bırakmıştır. Son yıllarda araştırılmaya ve hızla gelişmeye devam eden nöro-mimari kavramı da
buna örnek gösterilebilmektedir.
Nöro-mimari; mimarlar, nörolog ve psikologlar tarafından ortaya çıkarılan, günümüzde de
araştırılmasına devam edilen bir kavramdır. Bu kavrama göre şehir planlaması, iç ve dış
mekanlarda ışık, renk, su, doğa gibi unsurlar insanların psikolojisini fazlasıyla etkilemektedir.
Bu duruma örnek olarak, yanlış aydınlatma bireyin dikkatini dağıtabileceği gibi, doğru
aydınlatma ile daha iyi sonuçlar elde edilebilmektedir ya da yanlış renkler seçilerek tasarlanmış
bir iç mekan insanın huzurunu kaçırağı gibi, doğru renkler seçilmiş bir mekanda insan kendini
daha huzurlu, mutlu hissedebilmektedir. Bu sebeple şehirler, mekanlar planlanırken nöroloji ve
psikolojiyi de göz önünde bulundurarak doğru tasarımlar yapılmalıdır (Akman, 2021, s. 7).
Nöro-mimariyi hafızayı güçlendiren, bilişsel yetenekleri geliştiren, stresten kaçınan ve/veya
beyni uyaran mekanlar oluşturan, sinirbilim ilkeleriyle tasarlanmış yapılı çevre olarak
tanımlamak mümkündür (Kayan, 2011, s. 19).
Sinirbilimcilere göre beyin davranışları kontrol eden bir organdır. Genlerin beynin planını,
tasarımını, yapısını kontrol ettiği ve çevredeki değişikliklerin beyni değiştirdiği, bu nedenle
insanların davranışlarını etkilediği kabul edilmektedir. Dolayısıyla mimari tasarım insanların
beynini ve davranışlarını değiştirmektedir (Carlsson, 2012, s. 12).
Çalışmada son yıllarda hızla gelişmekte olan bu bilim alanının daha iyi irdelenmesi açısından
yeşil alan, su, ışık ve renk, hijyen, biçim gibi alt başlıklar altında nöro-mimari kavramı
incelenmiştir.
Yeşil Alan
Hızlı ve düzensiz şekilde gelişen dünyamızda, şehirlerde ekolojik temele dayanmadan yapılan
planlamalar ve onların uygulanması sonucunda insan sağlığı, yaşam kalitesi, dolayısıyla
psikolojisinin de olumsuz etkilendiği araştırmacılar tarafından ortaya çıkarılmıştır (Gül, 2001,
s. 28). Şehre canlılık katan açık yeşil alanlara sadece estetiksel amaçla değil, aynı zamanda
oksijenin artırılması, hava akımının düzenlenmesi, insanların rekreasyonel ihtiyaçlarının
karşılanması, doğayla temasta olmaları gibi insanları mutlu edecek, dolayısıyla insanların
psikolojisini etkileyecek nedenlerle ihtiyaç duyulmaktadır.
İnsanların doğal ortamlarda bulunmaları onların refahını sağlamada önemli olan unsurlardır.
Şöyle ki doğaya yakın olma, temasta olma insan beyninin işleyişine ve beynin enerji
toplamasına yardımcı olmaktadır.
Parklar gibi açık yeşil alanlarda yeşil alanların kullanımına dikkat edilmeli, daha çok ağaç,
daha çok yeşil alan oluşturulmalıdır. İnsanların aileleri, çocukları, yakınları ile birlikte vakit
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geçirebilecekleri, dinlenebilecekleri, aktif ve pasif rekreasyonel ihtiyaçlarını giderebilecekleri
mekanlar, yeşil alanlar yaratılmalıdır.
Su
İnsanların toprağı ekip biçtiği ilk günden bu yana su en değerli doğal kaynak, varlık sebebimiz
sayılmaktadır. Tarihsel süreç boyunca suyun bütün dinlerde ve kültürlerde özel bir değeri
olmuştur (Düzenli, 2019, s. 22) İlk başlarda sadece belirli amaçlar için kullanılan su, gün
geçtikçe kullanım alanını daha da genişletmiştir. Su mimaride estetik, dini, sirkülasyon gibi
amaçlarla kullanılmıştır.
Mimaride suyun özellikle açık alanlarda kullanımı en sık kullanım şeklidir. Eski dönemlere
bakıldığında suyun genellikle görsel amaçlı kullanıldığını görmek mümkündür. Oysa ki suyun
görsel, fiziksel ve en önemlisi psikolojik etkileri de fazlasıyla vardır.
Suyun yakınında olma ya da suya dokunmayla ilgili olarak hissedilen serinlik çevremizdeki
suya verdiğimiz duygusal karşılığın neticesidir. Suyun etrafımızda gördüğümüz çeşmelerin,
fıskiyelerin fanatik faaliyetleri, doğanın en hoş şelalelerinin görsel ve işitsel karmaşasını bize
hatırlatmaktadır (Düzenli, 2019, s. 28).
Doğal ortamların gitgide azaldığı bir dönemde olduğumuza bakıldığında suyun kentsel
mekanlarda, açık yeşil alanlarda kullanımı bize tabiatı hatırlatmaktadır. Şöyle ki açık yeşil
alanlarda suyla yeşilin buluşması insana doğayı hatırlatmakta ve insanın doğayla temasta
olması nöro-mimari kavramının en temel ilkelerinden sayılmaktadır. Dolayısıyla mimaride,
açık yeşil alanlarda suyun sadece estetik, ya da serinleme elemanı olarak değil, aynı zamanda
psikolojik tarafları da dikkate alınarak daha çok kullanımına dikkat edilmelidir.
Işık ve Renk
Nöro-mimari kavramına tam olarak uyan şehirler olmamakla beraber, insanların çoğunluğunun
yaşamak istediği şehirler listesine bakıldığında listede önde gelen şehirlerin insanların
yaşamları için ne kadar güvenli olduğunu görmek mümkündür. Gün ışığının yetmediği
zamanlarda, şehirlerin, sokakların geceler de gündüz olduğu kadar aydınlık ve güvenilir, aktif
kalması insanlar tarafından tercih edilen durum olmaktadır. Parklar gibi halka açık alanların
aydınlatmaları insanların gece saatlerinde de gündüz olduğu kadar farklı rekreasyonel
faaliyetlerde bulunmalarına imkan sağlayabilmelidir.
Parklarda belirli amaçlar yönünde; insanların güvenliği, sosyal aktivitelerini rahat bir şekilde
yapabilmeleri, gidecekleri yeri, yönü bulabilmeleri sebebiyle yapılmalı aydınlatmalar olarak
listelemek mümkündür.
Işık nesneleri ve onların etrafını daha iyi görülebilmesi, algılanabilmesi için uygulanmaktadır
(Taş, 2019, s. 3).
Kentsel aydınlatma, kentlerdeki yapıların ve bu yapılar haricinde kalan ana cadde, köprü, park
gibi açık alanların aydınlatılması olarak adlandırılmakta, güvenlik, emniyet, yönlendirme,
reklam, kimlik, girişim, sosyal etkileşim gibi faydalarının beraberinde kentlerde çekiciliğin
sağlanması için kullanılmaktadır (Taş, 2019, s. 26).
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Mimarinin en önemli elemanlarından olan rengin insanlar üzerindeki etkileri, sıcak, soğuk
renklerin mekanlarda kullanımının insanları nasıl etkiledikleri araştırmalar sonucunda ortaya
çıkmıştır. Doğal ortamlar kadar doğal renklerin de insanlar üzerindeki psikolojik etkileri
yadsınamaz. Bir sonbahar mevsiminde yeşilden farklı renklere dönüşen, sararan, renk
değiştiren ağaçların, doğanın değişimini izlemek şüphesizdir ki insanlar üzerinde olumlu etkiler
oluşturacaktır.
Renk ve ışık aslında birbiriyle bağlı elemanlardır. İyi bir aydınlatma sayesinde insanlar gece
saatlerinde de parklarda, sokaklarda ister doğanın, isterse de kentin renklerini rahatça
görebilmekte ve algılayabilmektedir.
Havuzlar, göl ve yeşil alanların, parklarda bulunan çitlerin, heykeller gibi ilginç görüntülerin,
ağaçların gece aydınlatması ile daha da çekici bir görüntü elde etmesi sağlanabilir (Taş, 2019,
s. 18).
Hijyen/Sağlık
Türkçe’ye Fransızca “hygiene” kelimesinden geçmiş olan ve “hijyen” sözcüğü Türk Dil
Kurumu’na (TDK) göre “sağlık bilgisi, sağlık koruma, hıfzıssıhha, sağlığa zarar verecek
ortamlardan korunmak için yapılacak uygulamalar ve alınan temizlik önlemleri” anlamlarını
vermektedir 2.
İnsanlık tarihi boyunca en temel faaliyetlerden biri temizlik olmuştur. Temizliğin en temel
önlemlerinden biri de hijyendir. Hijyenin insanlar üzerindeki olumlu psikolojik etkisini görmek
hiç de zor değildir. Buna temizlik yaparak sakinleşen, rahatlayan ve sonucunda huzur bulan
insanları örnek göstermek mümkündür. Konuya daha çevresel, geniş bir açıdan bakıldığında
hijyenin gün geçtikçe daha da önem kazandığı, özellikle sağlık açısından daha da dikkat
edilmesi gereken bir önlem olduğu görülmektedir.
Sosyal mekanlarda, özel alanlarda, halka açık mekanlarda hijyen her zaman önemli olmuştur.
Pandemi sürecinde de hijyenin ne kadar önemli bir faktör olduğu bir daha kanıtlanmıştır.
Parklar gibi insanların sık bir şekilde vakit geçirdiği halka açık alanlarda virüs, enfeksiyon gibi
riskler göz önünde tutularak hijyene daha çok dikkat edilmelidir.
Moslow’un gereksinim hiyerarşisine bakıldığında insanların yaşamlarında temel yaşam
gereksinmeleri onların fizyolojik ve güvenlik ihtiyaçlarının karşılanması olmaktadır. Bu
ihtiyaçlar karşılandıktan sonra bir üst düzey; sevgi, saygınlık, entellektüel ihtiyaçlar ortaya
çıkmakta ve karşılanmaktadır (Günal, 2006, s. 41).
Kentlerde halka açık alanlardaki çöp atıkları kirli görüntü yaratarak insanların huzurunu
kaçırabilmektedir. Hem görüntü, hem koku, hijyen açısından hoş olmayan bu durum insan
psikolojisini, sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir.
Aslında doğayı koruması gereken insanlar bazen çevreyi, dolayısıyla dünyayı kirleterek bütün
insanların sağlığına zarar vermektedirler. Şöyle ki hijyenik bir ortamın, çevrenin bulunmadığı

2

Hijyen kelimesinin Türkçe anlamı,”Türk Dil Kurumu Sözlüğü”, https://sozluk.gov.tr/, Erişim tarihi: 29.11.2021.
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alanlarda insanların enfeksiyon kapma olasılıkları yüksek oranda olduğundan bu durum sinir
sistemi dahil tüm vücut sistemlerini olumsuz yönde etkilemektedir 3.
Biçim
Biçim mimari tasarımın oluşmasında en önemli faktörlerden biridir. Şöyle ki bir mekanda dik
açılar veya keskin köşelerin olması durumunda, bu görüntünün oradaki insanlar için gerilime
neden olabileceği düşünülmektedir 4. Araştırmacılar tarafından yapılan bir çalışma sonucunda
eğrisel, yuvarlak formların keskin köşeli, dikdörtgen formlara göre insanlarda daha çok huzur,
rahatlama, sakinlik gibi duygular oluşturduğu sonucuna gelinmiştir 5.
Bazı araştırmacılar tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yüksek kaliteli manzaraların
insanlarda güven, rahatlama, coşku, neşe gibi olumlu duygular uyandırdığı, düşük kaliteli
manzaraların ise stres, korku, sıkıntı, güvensizlik gibi olumsuz duygular uyandırdığı
görülmüştür (Dinçer, 2011, s. 21).
Manzarayı oluşturan unsurların en önemlilerinden biri de biçimdir. Kendi içerisinde ritim,
denge, bütünlük gibi belirli özellikler barındıran biçim, parklar gibi halka açık alanlarda daha
çok dikkat çekmektedir. Dolayısıyla parklar dahil bütün mekanların planlamasından en ince
detaylarına kadar her şeyin birbiriyle bir bütün şeklinde olması, estetiksel ve psikolojik açıdan
insanlara hitap etmesi gerekmektedir.
Tüm insanlar çevresini aslında kendi ölçeğine göre algılamaktadır. İnsan ölçeği önemli bir
gösterge ve karşılaştırma tekniği olmaktadır (Edgü, 2021, s. 223). Ortalama insan ölçeğinden
büyük ölçekte alanlar insanların algılama mesafesini aşmakta, dolayısıyla insanların kendi
ölçeğinden büyük alanları algılaması zorlaşmaktadır. Böyle durumlar insanların huzurunu
kaçırmaktadır, özellikle parklar gibi insanların dinlenmek, iyi vakit geçirmek için geldikleri
mekanlarda onların psikolojisini olumsuz yönde etkilemektedir.
Çevresel etkiler kullanıcılara heyecan, memnuniyet, can sıkıntısı ve bunun gibi birçok duygu
yaşatabilmektedir. Biçimsel özellikleri gözüne hoş görünen kullanıcı için görmüş olduğu çevre
doğru çizgi, renk ve dokuya sahip mekan sayılmaktadır (Günal, 2006, s. 24).
Bakü / “Haydar Aliyev” Parkı Örneği
Azerbaycan’ın başkenti Bakü’nün Nizami ilçesinde bulunan Haydar Aliyev’in 75. yıl dönümü
şerefine yapılmış 5,6 ha’lık park, ilçenin en büyük parkı olma özelliğini taşımaktadır. İlçenin
merkezinde bulunan, çevresinde apartmanların çoğunluk teşkil ettiği bu park 1998 yılında
yapılmıştır. 800 m uzunluğunda, 70 m eninde olan parkta çeşmeler, havuzlar, oturma alanları,
çocuk oyun alanları, kafeler yer almaktadır. 2012 yılında park yeniden düzenlenmiş ve halkın
hizmetine sunulmuştur 6.

3

Hava kirliliği, Çevre Vakfı, https://www.cevrevakfi.org.tr/cevresel-hastaliklar/, Erişim Tarihi: 29.11.2021.
Nöro-mimari ve sinirbilimin buluştuğu nokta (2020), Medium, https://medium.com/t%C3%BCrkiye/n%C3%B6ro-mimarimimari-ve-sinirbilimin-bulu%C5%9Ftu%C4%9Fu-nokta-d3fa528a7289, Erişim tarihi: 01.12.2021.
5 Dazkir S., Read M. (2011), Furniture Forms and Their Influence on Our Emotional Responses Toward Interior Environments,
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0013916511402063, Erişim tarihi: 01.12.2021.
6
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ”Haydar Aliyev” Parkının açılışında(2012), https://president.az/articles/6181, Erişim Tarihi:
08.11.2021.
4
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Parkın alan büyüklüğü ve alanın daha iyi irdelenebilmesi için park planında giriş 1, giriş 2,
merkez olarak bölünmeler yapılmıştır. Aynı zamanda parkın giriş 1 ve giriş 2 diye adlandırılan
bölümleri, sırasıyla park ziyaretçilerinin en sık kullandığı parka giriş yönleridir (Görsel 1).

Görsel 1. “Haydar Aliyev” parkına ait uydu görüntüsü 7.
Öncelikle “Haydar Aliyev” parkının alan büyüklüğü ve yeşil alan bölümlerine bakıldığında
parkta yeşil alanın olması gerekenden daha az olduğunu görmek mümkündür. Şöyle ki parkın
mevcut vaziyet planına bakıldığında özellikle parkın giriş 1 ve giriş 2 diye adlandırılan
bölümlerinde yeşil alanın olması gerekenden daha az olduğu dikkat çekmektedir. Özellikle giriş
1’in olduğu bölümde daha çok yeşil alanın olabilmesi imkanları göz önünde tutularak, mevcut
yürüyüş alanından daha az bir yürüyüş alanının yapılabileceği, yeşil alanın ise arttırılabileceği
örnek görsel 2’de gösterilmiştir (Görsel 2).

Görsel 2. Giriş 1 örnek vaziyet planı. Çizim kaynak: (1. Yazar, 2021), Görsel kaynak 8.
Su tüm canlıların hayatında en önemli unsurlardan sayılmaktadır. Suyun mimaride en çok
kullanıldığı alanın açık yeşil alanlar olduğu ve insanların suyla temasta olma özellikleri dikkate
7
“Haydar Aliyev” Parkı uydu görüntüsü, Google Earth,
https://earth.google.com/web/@40.39697348,49.9436403,42.16873362a,339.29453609d,35y,330.0813017h,0t,0r, Erişim
Tarihi: 17.11.2021.
8
“Haydar Aliyev” Parkı uydu görüntüsü, Google Earth,
https://earth.google.com/web/@40.39697348,49.9436403,42.16873362a,339.29453609d,35y,330.0813017h,0t,0r, Erişim
Tarihi: 17.11.2021.
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alındığında otomatik olarak temizlik ön plana çıkacaktır. Burada havuzun temiz olmamasına
Bakü’nün rüzgarlı iklim şartları, kirli suyun zamanında akıtılıp değiştirilmemesi ve maalesef
bazı insanların çevresine karşı duyarsız olması gibi sebepler gösterilebilmektedir. Şöyle ki
parkın giriş 1 bölümünde tasarlanmış havuzun kirli suyu sadece estetik açısından değil, aynı
zamanda sağlık açısından da ciddi sorunlara neden olabilmektedir (Görsel 3).

Görsel 3. Parkın giriş 1 bölümünde tasarlanmış havuz (1. Yazar arşivi, 2021).
Suyun aynı zamanda serinletici etkilerinin de olduğu ve sıcak iklimlerde suyun bu etkilerinden
yayarlanıldığı görülebilmektedir. Yaz aylarında Bakü’nün aşırı sıcak ve rüzgarlı hava şartları
düşünüldükde suyun serinletici etkilerinin kullanımı için buranın uygun bir yer olduğu
sonucuna varılmaktadır. Dolayısıyla yeşil alanın az, seramikli yürüyüş alanının fazla olması ve
havuzun fıskiyelerinin faaliyette olmaması gibi durumlar sıcaklık bakımından bir dezavantaja
dönüşebilmektedir.
Yine giriş 1 bölümüne bakıldığında girişteki ilk havuzun fıskiyeleri olduğu, ancak bunların
işlek vaziyyette olmaması parkta fotoğraf çekimleri sırasında ve daha önceki park
ziyaretlerinde görülmüştür. Fıskiyelerin işlek olması durumunda ise çok hoş bir görüntü elde
edileceği kuşkusuzdur. Böyle bir görüntü insanlara görsel ve işitsel açıdan doğayı hatırlatacak,
park ziyaretçilerinin daha huzurlu bir gün geçirmesine vesile olacak, dolayısıyla buradaki
insanların psikolojilerini olumlu yönde etkileyecektir.
Bahsedilen giriş 1 kısmındaki havuza bakıldığında hijyenik açıdan temiz olmaması durumunda
iyi bir aydınlatma da söz konusu olmayacaktır. Çünkü ışıklandırılan havuzun kirli görüntüsü
estetik açıdan hiç de hoş görünmeyecektir. Dolayısıyla parklar gibi açık yeşil alanlarda
insanların en çok ihtiyaç duyacağı unsurların yeşil alan ve su olduğunu, doğal ortamlar kadar
doğal renklerin de insanlara pozitif enerji vereceğini düşünerek, daha temiz bir suyun
aydınlatılması ve yeşil alanın arttırılması durumunda daha iyi bir görüntü elde edileceği
öngörülmektedir.
Parkın giriş 1 bölümünün biçimlenişine bakıldığında insanların algı sınırlarını aşması
görülmektedir. Bunun başlıca sebeplerinden biri yine yeşil alan ve yürüyüş alanının hatalı
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biçimlenişi gösterilebilmektedir. Şöyle ki parkın yürüyüş alanında yürürken yeşil alanlar
kullanıcıya çok uzakta kalmaktadır, bunun nedeni ise parkta tasarlanmış alanların insan
ölçeğinden fazlasıyla büyük olması ve algılama mesafesini aşmasıdır.
Görsel 4‘de görüldüğü gibi parkın en sık kullanılan ikinci giriş yönü, giriş 2 giriş 1’e göre daha
farklı özellikler taşımaktadır. Bu bölümde bazı heykelsi yapılar, çocuk oyun alanları,
kafe/restorant tarzı işletmeler ve yürüyüş alanı yer almaktadır. Diğer bölümle kıyaslandığında
bu bölümde yeşil alan giriş 1’e göre daha çok kullanılmıştır. Ancak yine nöro-mimari kavramı
açısından incelendiğinde yeterli oranda yeşil alanın olmadığı görülmektedir (Görsel 4).
Yine bu bölümde de genel olarak yeşil alanın az kullanımı ve daha çok seramik, taş kullanılmış
olduğundan parkın doğallıktan uzak kalması dikkat çekmektedir. Doğayı hatırlatacak doğal
renkleri kendine ilke edinen nöro-mimari açısından bakıldığında parkın giriş 2 bölümünün daha
çok renksiz ve doğallıktan uzak kaldığı görülmektedir. Şöyle ki yeşil alan, su yetersizliği gibi
nedenler dışında parkın genel olarak geniş bir alanda biçimlenişi ve insanların algı sınırlarını
aşması nedeniyle giriş 2 bölümünün biçimlenişi de hatalı görülmektedir.

Görsel 4. Giriş 2 örnek vaziyet planı. Çizim kaynak: (1. Yazar, 2021), Görsel kaynak 9.
Gestalt kuramcılarına göre; bütün, parçaların toplamından daha fazla olmaktadır ve birey
bütünü parçalarına ayrıştırarak değil, bütünlük içinde algılamaktadır 10. Bu kurama bakıldığında
parkın bu bölümünde, özellikle çocuk oyun aracının parkla herhangi bir uyum sağlayamadığını
görmek mümkündür. Görsel 5‘de görüldüğü gibi çocuk oyun alanlarının, oyun araçlarının
plansız, rastgele zemine yerleştirilmesi ise parkla uyumlu olmamış, dolayısıyla bir bütünlük
sağlanamamıştır. Bu durum sadece estetik açıdan değil, aynı zamanda çocukların güvenliği
(kayma, düşme vb.) açısından da riskli bir durum olmaktadır (Görsel 5).

“Haydar Aliyev” Parkı uydu görüntüsü, Google Earth,
https://earth.google.com/web/@40.39697348,49.9436403,42.16873362a,339.29453609d,35y,330.0813017h,0t,0r, Erişim
Tarihi: 17.11.2021.
10
Gestalt Bütüncül Kuram, 2019, https://remcdbcrb.org/gestalt-butuncul-kuram-koffka-wertheimer-kohler/ , Erişim Tarihi:
05.01.2022.
9
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Görsel 5. Parkın giriş 2 bölümünde çocuk oyun araçları (1. Yazar arşivi, 2021).
Kafe/restorant’ın yer aldığı alanın manzarası bir yönden giriş 2 bölümüne, diğer yönden
merkez bölümüne bakmaktadır. Giriş 2 yönüne bakıldığında kafe/restorant’da vakit geçiren,
dinlenen kişinin karşılaşmış olduğu manzaranın şehrin karmaşasından, asfaltlı yollarından
hiçbir farkı görülmemektedir.
Görsel 6‘da görüldüğü gibi parkın en yeşil alanı olarak tasarlanmış bölüme bakıldığında ise bu
bölümün diğer bölümlere göre daha çok doğal, canlı bir ortam oluşturduğunu söylemek
mümkündür. Bu bölümde de yürüyüş alanı, kafe/restorant, çocuk oyun alanları ve havuz yer
almaktadır.

Görsel 6. Parkın merkez bölümü (1. Yazar arşivi, 2021).
Merkez bölümünde daha çok yeşil alanın, ağaçların kullanımı dikkat çekmektedir. Görselden
de görüldüğü üzere ağaçların sonbahar mevsiminde çeşitli renklere bürünmesi sonucunda çok
hoş bir görüntü ortaya çıkmıştır. Parkın dinlenmek, huzur bulmak ve diğer bölümlere göre daha
çok oksijen kabul etmek için en uygun bölümü merkez bölümünün olduğunu görselden de
görmek mümkündür (Görsel 6).

Full Text Book

Page 366

euroasiasummit.org

INTERNATIONAL EUROASIA
Congress on Scientific Researches and Recent Trends 9
18-20 February 2022/Antalya – Turkey

Çocuk oyun araçlarının parkta genel olarak plansız şekilde yer aldığı merkez bölümünde de
görülmektedir. Bu bölümde genellikle oyun araçları yürüyüş yolu istikametinde sırayla
dizilmiştir. Ancak yine burada da bir bütünlüğün sağlanamamış olduğunu, en önemlisi de bazı
seramik zemin üzerine yerleştirilmiş oyun araçlarının çocukların güvenliği açısından risk teşkil
ettiğini görmekteyiz.
Parkın nöro mimari ilkelerine en yakın bölümü olan merkez’de de havuz alanında hijyen
sorunu görülmektedir. Havuzdaki kirli su insanlar için yüksek oranda enfeksiyon kapma riski
oluşturmaktadır. Buna ek olarak Bakü’nün rüzgarlı havası da düşünüldükte havuzdaki suyun
hoş olmayan koku yapması ve bu kokunun park ziyaretçilerini genel olarak rahatsız, huzursuz
etmesi muhtemeldir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Yapılan çalışmada öncelikle park kavramı ve bir bilim alanı olan nöro-mimari incelenmiş,
mimari mekanlarda yeşil alan, su, ışık ve renk, hijyen, biçim gibi unsurların insanların
psikolojisi üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Bakü’de bulunan “Haydar Aliyev” parkı nöromimari açısından irdelenmiş ve insanlar üzerindeki psikolojik etkileri göz önünde tutularak
öneriler sunulmuştur.
İlçenin en büyük alana sahip parkı olma özelliği ve çevresinde çoğunlukla apartmanların olması
nedeniyle, bu parkın ziyaretçileri oldukça fazladır. Doğallığın gitgide azaldığı bir dönemde
özellikle parklar gibi açık yeşil alanlarda olması gereken en önemli unsurlardan biri de yeşil
alandır. Nöro-mimari açısından incelemiş olduğumuz parkın seramik zeminli yürüyüş alanının
yeşil alanlardan daha çok olması, suyun az veya kirli kullanımı, antihijyenik havuzlarının
olması ve rastgele, önlem alınmadan seramik zemine yerleştirilmiş çocuk oyun araçları parkın
en zayıf noktaları olarak seçilmiştir.
Şehrin karmaşasında parkların bir orman gibi oksijen dolu ortam olmasını hayal eden insanlar
olduğumuz düşünüldüğünde parkta en çok ihtiyaç duyduğumuz şey seramik zemin değil, yeşil
alanlar, ağaçlar, doğal renklerdir. Dolayısıyla çalışmada deneysel alan olarak incelenen parkta
en sıkıntılı nokta olarak belirlediğimiz yeşil alan daha çok olmalı, daha çok doğal ortamlar,
doğal renkler, ağaçlar oluşturulmalıdır.
Suyun insan psikolojisine olumlu etkilerini göz önünde tutarak parkta seramik yürüyüş
alanından bazı kısımları havuz alanı yaparak insanlara huzur verici ortamlar oluşturmak
mümkündür. Bu şekilde yapıldığında park kullanıcısı suyun sesinden doğal renklere kadar her
şeyden huzur bulacaktır. Ancak burada dikkat etmemiz gereken en önemli unsurlardan biri de
hijyen, sağlık gibi önemli unsurlar olacaktır. İnsanların öncelikle sağlık, güvenlik gibi temel
ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra diğer ihtiyaçlarını karşılamak daha mantıklı sayılmaktadır.
Çocukların can güvenliği birincil sebep olarak; herhangi bir düşme tehlikesi yaşandığında
onlara zarar gelmemesi için çocuk oyun araçlarının zemin malzemesi değiştirilmeli, herhangi
bir kaza anında bile çocukların zarar görmemesi için önlemler alınmalıdır.
Sonuç olarak; son yılların en çok araştırılan bilim alanı nöro-mimari aslında insanların
bilinçaltında doğduğundan beri var olan bir kavramdır. İnsanların bulundukları ortamlarda daha
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huzurlu, sağlıklı, dolayısıyla mutlu olabilmeleri için açık veya kapalı mekanları onların
psikolojilerini göz önünde tutarak planlamak ve tasarlamak gerekmektedir.
Bireysel mutluluk toplumların refah seviyesinin yüksek olmasında en önemli etkenlerden
sayılmaktadır. Bu nedenle bireylerin mutluluğu birincil olarak düşünülmeli, mimari
planlamalar, tasarımlar yapılırken psikoloji ve nöroloji de dikkate alınarak mekanlar
oluşturulmalıdır.
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ÖZET
Tekstil ve hazır giyim, dünya üzerinde en kirletici sektörlerin başında gelmektedir. Günümüzde
negatif çevresel etkileri azaltmak ve/veya elimine etmek için öne çıkan çözümlerden en
önemlisi, nihai ürün eldesi için sürdürülebilir malzemelerin seçimidir. Şu anda en fazla üretilen
doğal liflerden biri olan pamuk, yoğun su ve kimyasal kullanımı gerektirmektedir. Moda
değişkenliği ve bunun karşısında hazır giyime yönelik günbegün artan talepler, var olan
hammadde kaynaklarının azalması, çevre koruma bilincinin ve ekolojik endişelerin artması,
ekonomik ve sürdürülebilir alternatif doğal liflerin geliştirilmesini ve konvansiyonel üretim
süreçlerine adaptasyonunu zorunlu hale getirmektedir. Tekstil ürünlerinde pamuk kullanım
oranını azaltacak veya tamamen ortadan kaldıracak alternatif hammadde araştırmalarında,
popülerliği son yıllarda artan sak liflerinden (keten, kenevir, jüt, rami vb.), keten lifleri işaret
edilmektedir. Geçmişten günümüze yazlık giysi alanında sağladığı giyim konforu ve boyamada
daha canlı renkler elde edilmesini sağlaması ile bilinen keten elyafı, pamuğa alternatif olarak
gösterilen ilgi çekici bir araştırma konusudur. Ketenin dayanıklı bir bitki olması ve
yetiştiriciliğinde pamuğa göre çok daha az suya, kimyasal maddeye ve böcek ilacına gereksinim
duyulmasının yanı sıra besince zengin olmayan topraklarda da yetişebilme yeteneği onu eşsiz
kılan birkaç özelliğinden biridir. İşte bu yüzden keten lifleri, tekstil ürünleri üretmenin daha
sürdürülebilir bir yolu olarak kabul edilmektedir. Keten elyaf Linum Usitatissimum bitkisinin
gövdesi ve kökünden elde edilir. Keten liflerinden üretilen kumaşlar hızlı nem emme ve nemi
iletme, antibakteriyel aktivite, UV direnç, antistatiklik, pastel renk ve benzersiz stil gibi birçok
özelliği ile tüketiciler tarafından tercih edilmekte, giysi ve hazır giyimde yaygın olarak
kullanılmaktadır. Bu nedenle, keten geçmişten beri tekstil endüstrisinin vazgeçilmez bir
hammaddesi olma özelliğini sürdürmektedir. Bu çalışmada önce keten liflerinin yapısal
özellikleri, liflerin kimyasal bileşimleri, eğirme için gerekli fiziksel özellikler, liflerin genel
olarak avantajları ve dezavantajları hakkında bilgi verildikten sonra bu liflerden üretilen iplik
ve kumaşların bir tekstil mamulü olarak performans özellikleri değerlendirilmiştir. Ayrıca, bu
liflerden üretilmiş kumaşların boyanmasına ilişkin literatürdeki bazı çalışmalar özetlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Keten, lif, iplik, kumaş, boyama.
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ABSTRACT
Textile and ready-made clothing is one of the most polluting sectors in the world. Today, the
most important solution to reduce and/or eliminate negative environmental effects is the
selection of sustainable materials for the final product. Cotton, which is currently one of the
most produced natural fibers, requires intensive use of water and chemicals. The variability of
fashion and the increasing demands for ready-made clothing in the face of it, the decrease in
the existing raw material resources, the increase in environmental protection awareness and
ecological concerns make it necessary to develop economical and sustainable alternative natural
fibers and adapt them to conventional production processes. In searches for alternative raw
materials that will reduce or completely eliminate the rate of cotton use in textile products, flax
fibers, which are among the bast fibers (linen, hemp, jute, ramie, etc.), whose popularity has
increased in recent years, are pointed out. Known from the past to the present for the wearing
comfort it provides in the field of summer clothing and for obtaining more vivid colors in
dyeing, linen fiber is an interesting research topic shown as an alternative to cotton. The fact
that flax is a durable plant, and its cultivation requires much less water, chemicals and pesticides
than cotton, as well as its ability to grow in soils that are not rich in nutrients, is one of the few
features that make it unique. Therefore flax fibers are considered a more sustainable way of
producing textiles. Flax fiber is obtained from the stem and root of the Linum usitatissimum
plant. Fabrics produced from linen fibers are preferred by consumers with their many features
such as fast moisture absorption and moisture transmission, antibacterial activity, UV
resistance, antistatic, pastel color and unique style, and are widely used in clothing and readymade clothing. For this reason, linen has been an indispensable raw material of the textile
industry since the past. In this study, firstly, the structural properties of flax fibers, the chemical
composition of the fibers, the physical properties required for spinning, the general advantages
and disadvantages of the fibers are given, and the performance properties of the yarns and
fabrics produced from these fibers as a textile product are evaluated. In addition, some studies
in the literature on dyeing of fabrics produced from these fibers are summarized.
Keywords: Flax, fiber, yarn, fabric, dyeing.
1. GİRİŞ
Keten bir sak lifidir. Elyaf Linum Usitatissimum bitkisinin gövdesi ve kökünden elde edilir (Skomra,
2006). Keten, Lineace sınıfına, Geraniales takımına, Disciflorae ailesine ve çok taç yapraklı ve
eulineaegiller alt sınıfına aittir. Yaygın olarak kullanılan isimleri Lin, Linum, Linen, Agase’dir.
Keten, ince gövdeli, 1,2 m yüksekliğe kadar büyüyen dik, bir yıllık bitkidir. Yapraklar sarımsı yeşil,
ince mızrak şeklinde, 20-40 mm uzunluğunda ve 3 mm genişliğindedir. Çiçekler açık mavi, 15-25
mm çapında, beş taç yapraklı; ayrıca parlak kırmızı olabilirler. Meyvesi, 5-9 mm çapında, elma
çekirdeği şeklinde, 4-7 mm uzunluğunda birkaç parlak kahverengi tohum içeren yuvarlak, kuru
kapsüllerdir (Goudar ve Kulloli, 2020). Bitki dünyanın ılıman ve subtropikal bölgelerinin birçok
yerinde yetişebilir. Batı Avrupa, nemli ve ılıman iklimi nedeniyle önemli bir keten üreticisidir. Çiçek
açtıktan ve tohumlar genellikle Temmuz/Ağustos ortalarında olgunlaşmaya başladıktan sonra
toplanmaya hazırdırlar (Skomra, 2006).
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Şekil 1: Keten bitkisi (www.gardenia.net/; https://blog.seasaltcornwall.com; Erişim Tarihi:30.11.2021)

Keten liflerinden üretilen kumaşlar hızlı nem emme ve iletme, antibakteriyel aktivite, UV direnç,
antistatiklik, pastel renk ve benzersiz stil gibi birçok özelliği ile tüketiciler tarafından tercih
edilmekte, giysi ve hazır giyimde yaygın olarak kullanılmaktadır (Liu ve ark., 2011). Bu nedenle,
keten geçmişten beri tekstil endüstrisinin vazgeçilmez bir hammaddesi olma özelliğini
sürdürmektedir. Bu çalışmada önce keten liflerinin yapısal özellikleri hakkında bilgi verildikten
sonra, bu liflerden üretilen iplik ve kumaşların performans özelliklerine yer verilmektedir. Ayrıca
bu liflerden üretilmiş kumaşların boyanmasına ilişkin literatürdeki bazı çalışmalar özetlenmektedir.
2. KETEN LİFLERİNİN YAPISAL ÖZELLİKLERİNE GENEL BAKIŞ
Lif, gövdenin dörtte birinde bulunur. Gövde beş katmandan oluşur (a) epidermis, (b) korteks, (c)
gövde katmanı, (d) kambiyum tabakası ve (e) odunsu iç doku. Lif şeritleri daha uzun, ince ve kalın
duvarlı hücrelerden oluşan bitkinin iç kabuğunda bulunur. Epidermisin dış katmanı ince bir
balmumu tabakası ile kaplanmıştır. Bu tabaka bitkiyi korur ve nemin aşırı buharlaşmasını önlemeye
yardımcı olur. Korteks tabakası, ağartma sırasında uzaklaştırılan pektin maddeleri ve renkli madde
içeren dairesel kortikal hücrelerden oluşur. Gövde tabakası, gövdenin tüm uzunluğu boyunca uzanır
ve hücreler olarak bilinen yaklaşık 10-40 ayrı keten lifi içerir (Şekil 2). Hücrelerin primer duvarları
pektin maddeleri içerir ve sekonder çeperler esas olarak selülozdan oluşur. Kambiyum tabakası, lif
tabakasını beşinci tabaka olan odunsu dokudan ayırır (Skomra, 2006).

Şekil 2: Yüzey tabakasının altında uzanan lif hücre demetini gösteren keten bitkisinin gövdesi (Cook, 1964)

Çeşitli bitkisel liflerin kimyasal bileşimleri Tablo 1’de verilmektedir. Tabloda lifler, kökenlerine
göre tohum (t), sak (s), yaprak (y) veya meyve (m) lifleri olarak kodlanmıştır. Tablo 1’den görüldüğü
üzere tüm bitkisel liflerin ana bileşenleri selüloz, hemiselüloz, lignin ve pektindir (Ansell ve
Mwaikambo, 2009).
Tablo 1: Çeşitli bitkisel liflerin kimyasal bileşimi (Mwaikambo, 2006)
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Bitkisel Lif

Selüloz (%)

t

Pamuk
Kapok t
Keten s
Kenevir s
Jüt s
Kenaf s
Rami s
Muz y
Ananas y
Sisal y
Hindistan Cevizi m

Hemiselüloz (%)

Lignin (%)

82-96
2-6,4
0-5
13
60-81
14-20,6
2,2-5
70-92
18-22
3-5
51-84
12-20
5-13
44-87
22
15-19
68-76
13-15
0,6-1
60-65
6-19
5-12
70-82
16-19
5-12
43-78
10-24
4-12
43-46
0,25
45-46
t
Tohum, s Sak, y Yaprak, m Meyve lifleri.

Pektin (%)
<1-7
1-4
1
0,2
2
2
3-5
2-3
0,8-2
3-4

Selüloz içeriği yaklaşık olarak pamukta %95 ve ketende %71 olmak üzere hem keten hem de pamuk
bitkisel kökenli doğal selülozik liflerdir. Her iki lifi meydana getiren polimer aynı olmasına rağmen,
iki lif kategorisinin özellikleri ve işleme hatları çok farklıdır. Pamuk lifleri, tohum epidermisinin tek
hücreli uzantılarıdır, bitki gövdesindeki lif olmayan dokulardan çürütülerek ayrılan keten lifleri ise
çok hücreli liflerdir. Bir pamuk lifinin uzunlamasına görünümü, bükülmüş bir şerit benzeridir ve lif
enine kesitinin görünümü ise böbrek şekli olarak adlandırılır. Keten lifleri, iğ benzeri bir şekle ve
çokgen (çoğunlukla beşgen) bir enine kesite sahip olan primer lif demetlerinden oluşmaktadır.
Primer lifler, hemiselüloz, pektik maddeler ve lignin içeren orta lamellerle birleşmektedir (Sava ve
Ichim, 2013).
Bitkisel liflerin fiziksel özellikleri Tablo 2’de karşılaştırmalı olarak verilmektedir (Ansell ve
Mwaikambo, 2009).
Tablo 2: Gövde, yaprak ve tohum liflerinin fiziksel özellikleri (Mwaikambo, 2006)
Bitkisel Lifler
t

Uzunluk (mm)

Pamuk
Kapok t
Keten s
Kenevir s
Jüt s
Kenaf s
Rami s
Muz y
Ananas y
Sisal y
Hindistan Cevizi m

Çap (μm)

Nem İçeriği (%)

20-64
11.5-17
8-32
15-35
27-36
17.8-21.6
8.3-14
17-23
1.9-3.2
15.9-20.7
2-61
17.7-21.9
60-250
28.1-35
2-3.8
20-80
1.8-3.1
18.3-23.7
0.9-1.2
16.2-19.5
t
s
y
m
Tohum, Sak, Yaprak, Meyve lifleri

8.5
10.9
12
12
12
17
8.5
11
13

Keten lifi, işleme ve kullanımla ilgili olarak bilinen tüm çevre düzenlemelerini karşılar. Bununla
birlikte, keten lifi, daha fazla neps ve yüksek sertlik gibi, eğirme için elverişsiz bazı özelliklere
sahiptir; bu özellikler keten ring ipliğinin daha fazla tüylülüğü, düşük mukavemeti ve
düzgünsüzlüğüne yol açabilir. Keten elyafının fiziksel özellikleri Tablo 3’te verilmektedir (Liu ve
ark., 2011).
Tablo 3: Keten elyafının fiziksel özellikleri (Liu ve ark., 2011).
Elyaf Özelliği
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Eğirme için teknik elyaf inceliği (dtex)
Eğirme için teknik elyaf uzunluğu (mm)
Yoğunluk (g/cm3)
Kopma mukavemeti (cN/dtex)
Kopma uzaması (%)
Nem geri kazanımı (%), 20°C, %65 RH
Antibakteriyel aktivite (%), 20°C,12 h

12-25
400-800
1,49
4,4
2,5-3,3
8-11
Staphylococcus aureus 94
Colon bacillus 92

Kısa lifli keten kullanma konsepti tekstil endüstrisi için çekici olsa da nispeten az tercih edilmektedir.
Şu anda, yüksek değerli uzun lifli keten, neredeyse yalnızca keten üretimi için kullanılmaktadır ve
yan ürün olarak kısa lifli kotonize keten üretiminde kullanılmaktadır. Pamuk ve diğer liflerle özel
yüksek değerli karışımlarda kotonize keten kullanımı sınırlıdır. Düşük kaliteli kısa lifli keten, kâğıt
üretimi, sıkıştırılmış liflerden yapılmış tahta gibi nispeten düşük değerli pazarlarda ve otomotiv
endüstrisi için bazı kompozitlerde kullanılmaktadır (Harwood ve ark., 2008).
Keten lifleri ince ve mukavimdir. İyi ısı yalıtım özelliklerine sahiptir. Pamuk lifleri, içi boş liflerdir;
yumuşak, nefes alabilir ve emicidirler. Bitki liflerinin yüzeyinde mum gibi safsızlıkların ve hidroksil
gruplarının varlığından dolayı, çoğu durumda bunlar alkalizasyon, merserizasyon, akrilasyon,
asetilasyon, peroksit işlemi, silanizasyon ve benzoilasyon kullanılarak modifiye edilir. Bu işlemler,
liflerdeki selüloz, hemiselüloz ve lignin içeriğini etkiler ve bunun sonucunda lifler, polimer matrisi
ile daha uyumlu hale gelir (Matykiewicz, 2021). Şekil 2’de bitkisel liflerde mikrofibril açısına
karşılık Young modülü değerleri verilmektedir (Ansell ve Mwaikambo, 2009).

Şekil 2: Bitkisel liflerde mikrofibril açısına karşılık Young modülü değerleri (Ansell ve Mwaikambo, 2009)

Pamuk ve hindistan cevizi liflerinin mekanik özellikleri, yüksek mikrofibril açısı nedeniyle
dezavantajlıdır ve genellikle doğal lif kompozitlerinin takviyesi için tercih edilmezler. Buna karşın,
kenevir, kendir, sisal ve jüt gibi bitki liflerinin düşük mikrofibril açısına sahip olması mühendislik
kompozitleri için yaygın olarak kullanılmalarına olanak sağlamaktadır. Öte yandan, iplikler halinde
eğrilmiş ve esnek elyaf grupları halinde dokunmuş veya örülmüş pamuk liflerinin mükemmel
özellikleri, rahatlık, incelik ve dayanıklılığın temel faktörler olduğu giysiler için bu liflerin
kullanımının sürekliliğini sağlar (Ansell ve Mwaikambo, 2009).
3. KETEN İPLİKLERE İLİŞKİN LİTERATÜR ÖZETİ
Literatür çalışmalarında keten lifinin eğirilmesi için pamuk, lyocell, polipropilen (PP) vb. gibi diğer
liflerle karıştırabileceği ve rotor, kompakt, core-spun vb. bazı eğirme teknolojilerine
uyarlanabileceği bildirilmiştir (Liu ve ark., 2011). Eğirme endüstrisinde farklı liflerin karıştırılması
oldukça yaygın bir uygulamadır. Harmanlama, esas olarak, sonuçta meydana gelen elyaf karışımının
özelliklerini geliştirmek için yapılır. Elyaf harmanlama, iplik yapısında farklı yönlerde meydana
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gelir, öyle ki, her bir bileşen, ipliğin uzunluğu boyunca her noktasında aynı kalır. Ne doğal ne de
yapay lifler belirli kullanım alanları için optimal olarak uygun değildir, ancak bu iki lif türünün bir
karışımı gerekli özellikleri verebilir. Karışımlı ipliklerden yapılan ürünlerin oranı bu nedenle sürekli
artmaktadır. Bu bireysel özellikler, bileşenlerin karışım özelliklerine bağlı olarak daha büyük veya
daha küçük bir etki gösterir. Hem nihai ürünün gereksinimleri hem de lif özellikleri biliniyorsa,
optimum karışım oranı yaklaşık olarak belirlenebilir (Goudar ve Kulloli, 2020). Eğirme
teknolojilerinde ise özellikle keten ipliği eğirmek için düşük tüylülük, yüksek mukavemet ve iyi
düzgünlük özelliklerine sahip karışım iplik eldesi sağlayan siro-spun eğirme sistemi gibi yeni eğirme
sistemlerinin keten lifinin eğrilmesinde kullanılması konusunda daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır
(Liu ve ark., 2011).
Sava ve Ichim (2013), yaptıkları bir çalışmada, %30 kotonize keten ve %70 pamuk karışımından
rotorda eğrilen Nm 10, Nm 17 ve Nm 34 ipliklerin özelliklerini vermiş, karşılaştırma amacıyla
eğrilmiş %100 pamuklu ipliklerin de inceliklerini benzer şekilde seçmiştir. Tamamı pamuklu olan
ipliklerle kıyaslandığında kotonize keten/pamuk karışımlı ipliklerin daha düşük mukavamete,
yüksek mukavemet düzgünsüzlüğüne, düşük kopma uzamasına, yüksek Uster düzgünsüzlüğüne ve
1000 m’deki yüksek hata sayısına sahip olduğunu tespit etmiştir. İplik kopma sayısını kabul
edilebilir bir seviyede tutmak için kotonize keten/pamuk karışımlı ipliklere daha fazla büküm
verilmesi gerektiğini ancak keten/pamuk ipliklerde daha fazla büküm verilmesinin rotor iplik
makinasının verimliliğini azalttığını ortaya koymuştur (Sava ve Ichim, 2013).
Strumiłło ve ark. (2004), yaptıkları çalışmada karışımdaki ketenin artmasıyla karışımlı ipliklerin
mukavemetinin azaldığını bulmuşlardır. Makalede açıklanan kısmi modeller, farklı iplik lineer
yoğunlukları ve keten yüzdesi içerikleri için iplik mukavemetinin tahmin edilmesini sağlamaktadır.
Hataların sayısı, yani ince ve kalın yerlerin ve nepslerin sayısı, saf pamuk ipliği için en düşüktür.
Karışımdaki keten içeriğinin artmasıyla hata sayısı doğrusal olmayan bir şekilde artmaktadır.
İpliklerin lineer yoğunluğunun artması ile tüylülük fazlalaşmaktadır (Strumiłło ve ark, 2004).
Goudar ve Kulloli (2020), yaptıkları çalışmada ring makinesi üzerinde harmanlanmış iplik eldesi
için keten lifi, pamuk ile 40:60, 30:70 ve 20:80 olmak üzere üç farklı oranda karıştırılmıştır.
Karşılaştırma için yüzde yüz keten ve pamuk da eğirilmiştir. Karıştırılan iplikler, iplik numarası,
büküm, iplik düzgünlüğü, tüylülük yüzdesi ve ipliğin mukavemeti açısından değerlendirilmiştir.
Sonuçlar, saf keten ve diğer karışımlı ipliklere kıyasla yüzde yüz pamuk lifinin en yüksek numaraya
eğrilebileceğini göstermiştir. 30:70 ve 20:80 keten/pamuk karışımlı iplik, 40:60 keten/pamuk
karışımlı ipliğe kıyasla daha iyi iplik özellikleri göstermiştir. Karışımlı ipliklere kıyasla yüzde yüz
pamuk ve keten ipliğinde en yüksek mukavemet ve en düşük tüylülük yüzdesi bulunmuştur (Goudar
ve Kulloli, 2020).
4. KETEN KUMAŞLARA İLİŞKİN LİTERATÜR ÖZETİ
Bliss ve Foulk (2005), ketenin pamuğa göre iki ila üç kat daha mukavim olduğunu ve bunun da onu
bilinen en mukavim doğal liflerden biri haline getirdiğini bildirmiştir. Giysi kumaşlarına keten
eklemek cildin serin kalmasına yardımcı olur, çünkü keten nemi cilt yüzeyinden uzaklaştırmak
anlamına gelen nemin emilmesini artırır. Nem yönetiminin bir diğer önemli özelliği de kumaşların
çabuk kurumasını sağlayan hava geçirgenliğidir. Bir kumaşın hava geçirgenliği yüksek olduğu için
hızlı kurur, ancak nem emme kapasitesi düşükse, nem ciltten çekilecek kadar emilemez. Egzersiz
sırasında %100 pamuklu giysiler giymek, çabuk kurumadığı için cildin nemli kalmasına neden
olabilir. Karışıma keten eklenmesi, kumaşın daha hızlı kurumasını sağlayan yüksek hava
geçirgenliği ile daha iyi nem yönetimi sağlar. Foulk ve ark. (2006), ketenden elde edilen liflerin sert
ve mukavim olduğunu ve bir ipliğe eklenebileceğini ve daha sonra kumaşa dönüştürülebileceğini
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bildirmiştir. Keten liflerinin pamukla karışım yüzdesi ve miktarı arttıkça genel olarak kumaş
mukavemeti artmaktadır.
Behera (2007), ketene pamuk veya viskon ilavesinin eğrilme rijitliğini, düşük yüzey sürtünmesini
ve yüzey pürüzlülüğünü azaltmaya yardımcı olduğunu ve keten karışımlı kumaşların tutum değerini
daha da iyileştirdiğini göstermiştir. %100 keten kumaşlar, %100 pamuk ve keten/pamuk ve
keten/viskon karışımlı kumaşlara kıyasla düşük kesme rijitliği ve kesme tepkisi verir. Aprelenmiş
pamuklu kumaşlar en yüksek toplam görünüm özelliklerine sahip olup, bunu keten ve keten karışımlı
kumaşlar izlemektedir. %100 keten ve keten karışımlı kumaşlar, pamuklu kumaşlara göre daha
yüksek ısı yalıtım değerlerine ve hava geçirgenliğine sahiptir, bu da keten kumaşın yazlık kullanıma
uygunluğunu teyit eder. Keten kumaş, neme karşı daha yüksek afinite ve daha iyi hava geçirgenliği
nedeniyle pamuklu kumaşa kıyasla daha yüksek nem buharı geçirgenliğine sahiptir.
Sanad (2011) yaptığı çalışmada farklı oranlarda kotonize keten ve uzun stapelli Mısır pamuğundan
(Giza80) ring eğirme sistemi kullanılarak yapılan karışımlı ipliklerin ve örme kumaşların konfor
özelliklerini tahmin etmeyi ve karşılaştırmayı amaçlamıştır. Kotonize keten, cer prosesinde Giza 80
ile %30, %50 ve %70 oranlarında harmanlanmıştır. %100 pamuk numunesi de karşılaştırma
amacıyla aynı numaraya eğrilmiştir. Tüm numuneler 20s, 30s ve 40s (pamuk sistemi) ile eğrilmiştir.
%100 pamuk iplikleri, pamuk/keten karışımlı ipliklere kıyasla önemli ölçüde daha yüksek iplik
mukavemeti, uzama ve düzgünlük “CVm%” ve daha düşük hatalara sahiptir. Örme kumaşın patlama
mukavemetinin karşılaştırması yapıldığında, kotonize keten ipliklerle karıştırılmış pamuktan
yapılanların genellikle %100 pamuk ipliğinden yapılanlara göre daha düşük patlama mukavemetine
sahip olduğu gözlemlenmiştir. Keten karışımlı örme kumaşların renk verimi (K/S) değeri pamuklu
örme kumaşlara göre biraz daha yüksek bulunmuş, ancak farklı keten karışım oranları arasındaki
farklar istatistiksel olarak önemsiz bulunmuştur. Pamuklu örme kumaşlara keten eklenmesi
Ultraviyole Koruma Faktörünü (UPF) artırmış ve ultraviyole ışınlarına karşı etkili bir koruma olarak
kabul edilmiştir. UPF, artan keten bileşenine ve azalan iplik numarasına göre artmıştır. Sonuçlar,
keten karışımlı örme kumaşların %100 pamuklu örme kumaşlara kıyasla daha fazla nem emilimine
izin verdiğini göstermiştir. Bu, keten lifinin sahip olduğu büyük çapına atfedilebilir. Pamuk ve keten
karışımları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır. Hava geçirgenliği, nem geri kazanımı ve
UPF sonuçları, pamuklu/kotonize ketenden yapılan örme kumaşların, çok hızlı kuruması, yüksek
hava geçirgenliği ve yüksek UPF’si nedeniyle yazlık elbise kumaşları için daha uygun olduğunu
ortaya koymıştur.
5. KETENİN BOYAMA İŞLEMLERİNE İLİŞKİN LİTERATÜR ÖZETİ
Keten liflerinin içerdiği yabancı madde miktarı fazla olduğundan, boyanmadan önce bunların
uzaklaştırılması, iyi haslıklarda bir boyama eldesi için şarttır. Bu da keten mamulü boyamadan önce
soda çözeltisiyle kaynatarak ve hatta arkasından ağartarak yapılabilir (Tarakçıoğlu, 1982). Ancak
alkali işlemler selülozik olmayan materyalleri uzaklaştırdıkları ve bu nedenle istenmeyen ağırlık
kaybına yol açtıkları için keten materyaller sadece pastel tonlara boyanacağı zaman bazik işlem ve
ağartma gibi ön işlemlere tabi tutulur (Latham, 1995). Keten liflerinin boyanması sırasında şu
hususlara dikkat edilmelidir;
x Sıkı dokunmuş, tek renge boyanacak kumaşlarda, kumaş yerine önce iplikleri boyamak ve bu
ipliklerle kumaşı dokumak
x Boyarmaddenin liflerin içine nüfuz edebilme yeteneğini artıran ve düzgün boyamayı
destekleyen yardımcı maddeler kullanmak
x Liflere afinitesi çok fazla olmayan boyarmaddeleri kullanmak
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x Liflere afinitesi çok fazla olan boyarmaddelerle çalışırken özel boyama yöntemlerinşi
kullanmak
x Kurutma sırasında liflerin sertleşmesine yol açmamak için 80 °C’un üzerine çıkmamak
(Tarakçıoğlu, 1982).
Keten, bobin veya kumaş hâlinde boyanabilmektedir. Boyarmaddeler, boyama yöntemi ve
kullanılacak cihaz bitmiş mamulün kullanılacağı yere göre seçilmektedir. İpliği boyalı dokuma
kumaş eldesi için keten iplikler bobin şeklinde boyanmaktadır. Bobinlerin mutlaka gevşek sarımlı
olması gerekmektedir. Aksi taktirde boya flottesi bobinin iç kısmına yeterince işleyememekte ve
sonuç olarak boyanamamaktadır. Ayrıca, aynı partideki bobinlerin sarım sıklığının da homojen
olması gerekmektedir. Kumaşın aşınması ve kırılması riski nedeniyle jet ve overflow tipindeki
makinelerde boyama yapılması tavsiye edilmemektedir. En sık kullanılan cihaz jiggerdir. Ancak,
kalın kumaşların boyanmasında emdirme yöntemi tercih edilmektedir. Keten lifleri selülozu
boyayan boyarmaddelerle (direkt, reaktif vb.) iyi yaş haslıklar verecek şekilde boyanabilmektedir.
Boyamada yüksek dayanıklılık ve iyi penetrasyon özelliğine sahip boyarmaddeler kullanılmalıdır.
Değişik tipteki boyarmaddeler kullanılabilir, ancak her birinin performansı farklıdır. Tekstil
mamulünün kullanılacağı yer boyarmadde seçiminde dikkate alınmalıdır (Atav ve Namlıgöz, 2009)
Dört farklı keten/pamuk karışımlı dokuma kumaş (10/90, 30/70, 50/50 and 70/30) ve %100 pamuklu
dokuma kumaş kontrol ve karşılaştırma amacıyla pamuk lifinin ön terbiyesi için kullanılan normal
yöntemlerle haşıl sökme, pişme, ağartma ve merserize işlemlerine tabi tutulmuştur. Beş numune,
Solophenyl Brown direkt boyarmaddesi ile boyanmış ve boya alımı ve boyama kinetiği ölçümleri,
bir UV-Görünür spektrofotometre kullanılarak görünür ışık kolorimetresine dayalı olarak
yapılmıştır. En yüksek boyarmadde çekimi 80 °C’ta D numunesinde (%50 Pamuk/%50 Keten)
kaydedilmiştir. Ayrıca keten/pamuk karışımları, kontrol işleminden (90°C) daha düşük bir sıcaklıkta
(80°C) maksimum difüzyon katsayısı göstermektedir. Genel olarak, karışımdaki keten içeriği
arttıkça difüzyon katsayısının arttığı, aktivasyon enerjisinde ise bunun tam tersi olduğu görülmüştür.
Elyaf harmanlama, yaygın olarak homojen bir elyaf eldesi için aynı veya farklı tipteki farklı elyaf
bileşenlerini bir araya getirerek elyaf karışımı oluşturma işlemi olarak tanımlanır. Farklı lif türlerinin
harmanlanması, bir kumaşın performansını ve estetik niteliklerini artırmanın yaygın olarak
uygulanan bir yoludur. Başarılı bir şekilde yapıldığında, bir karışım, bilinen özelliklere sahip farklı
uyumlu bileşenlerin bir araya getirilmesiyle oluşur, özellikleri, yeni ve tekrarlanabilir bir ürün olarak
ortaya çıkar. Aynı ışıkta keten/pamuk karışımından üretilen kumaşların %100 pamuktan üretilenlere
göre daha üstün özelliklere sahip olduğu tespit edilmiştir. İyileştirilmiş sıvı emilimi, antistatik,
hijyenik ve UV koruyucu gibi özellikler, sağlık giysi alanları (mendiller, havlular, masa örtüleri,
çarşaflar, yakalar, giysiler vb.), döşemelik kumaşlar ve endüstriyel (örneğin, bilgisayarlar ve
elektronik ekipmanlarla) alanlar gibi daha geniş bir uygulama yelpazesi sunmaktadır. Karışım oranı,
karışımdaki liflerin doğasına ve kullanılan boyaların türüne bağlı olarak karışımların boya alımını
büyük ölçüde etkilemektedir (Sule ve ark., 2014).
Atav (2017), tarafından keten kumaşlar direkt ve reaktif boyalarla tuzsuz boyama yapabilmek için
katyonizasyon işlemine tabi tutulmuştur. Bu amaçla katyonizasyon işleminin optimum koşullarını
belirlemek için keten kumaşlar poliaminoklorohidrin kuaterner amonyum bazlı katyonizasyon ajanı
ile farklı konsantrasyonlarda, pH değerlerinde, sürelerde ve sıcaklıklarda işlem görmüştür.
Katyonize kumaşlar direkt ve reaktif boyalarla boyanmıştır. Azot içeriği (%N), Fourier transform
kızılötesi (FTIR) ve taramalı elektron mikroskobu (SEM) analizleri de katyonizasyon işleminin
keten liflerinin kimyasal ve morfolojik yapısı üzerindeki etkilerini araştırmak için
gerçekleştirilmiştir. Deneysel sonuçlara göre keten kumaşların katyonizasyonu için optimum
koşullar %9 katyonizasyon ajanı, pH 10 ve 45 dakika 75°C olarak bulunmuştur. Ayrıca
katyonizasyon işlemi görmüş ve tuzsuz boyanmış keten kumaşlarda renk veriminin işlem görmemiş
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ve konvansiyonel olarak boyanmış numunelere göre çok daha yüksek olduğu; bu arada, yıkama
haslığı özelliklerinin benzer olduğu saptanmıştır.
Hebeish ve ark. (2006-a) keten kumaşın Quat-188 (3-kloro-2-hidroksipropiltrimetil amonyum
klorür) ile katyonizasyon reaksiyonunu etkileyen faktörleri hem çektirme hem de soğuk pad-batch
yöntemleri için araştırmıştır. Başka bir çalışmada ise keten kumaşları 3-kloro-2-hidroksipropil
trimetil amonyum klorür kullanarak alkali ortamda soğuk pad-batch yöntemi ile katyonize
etmişlerdir. Daha sonra katyonize keten kumaşlar reaktif, direkt ve asit boyalarla tuzsuz olarak
boyanmıştır (Hebeish ve ark., 2006-b).
Mashaly ve Hauser (2012-a), keten kumaşı iki farklı ticari katyonizasyon maddesinin reaksiyonu
yoluyla katyonize etti; 3-kloro-2-hidroksipropiltrimetil amonyum klorür ve epoksit işlevselliğe sahip
poliaminoklorohidrin kuaterner amonyum tuzu. Daha sonra modifiye edilmemiş ve katyonize keten
kumaşlar, dört farklı tip elyaf reaktif boya ile cold pad-batch boyama yöntemi kullanılarak
boyanmıştır. Başka bir çalışmada, keten kumaşların katyonizasyon sonrası asit ve direkt boyalarla
3-kloro-2-hidroksipropiltrimetil amonyum klorür ve poliheksametilen biguanidler kullanılarak
boyanabilirliğini araştırmışlardır (Mashaly ve Hauser, 2012-b).
6. SONUÇ
Keten geçmişten beri bilinen en temel doğal selülozik kökenli tekstil liflerinden birisidir. Kendisine
özgü tutumu ve görünümü ile özellikle serin tutma özelliği nedeniyle yazlık giysilerde tercih edilen
bir kumaş olma özelliğine sahiptir. Ancak yaygın kullanımını sınırlayan en temel sorun kolay
buruşması olup literatürde bu konuda da çok çeşitli çalışmalar yapıldığı dikkati çekmektedir.
Günümüzdeki özellikle farklı efektlere ve performans özelliklerine sahip ürünler geliştirilmek
istendiğinden karışım kumaşlara da sıklıkla başvurulabilmektedir. Keten bu anlamda başta pamuk
olmak üzere çeşitli liflerle karışım hâlinde de kullanılabilen bir elyaftır. Ketenin işlenmesindeki
zorluklara çözüm getirildikçe kullanım alanının da daha fazla yaygınlaşabileceği düşünülmektedir.
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MÂTÜRÎDÎ TEOLOJİSİNDE ALLAH’IN İNSANLIĞA AÇTIĞI MERHAMET
KAPISI OLARAK NÜBÜVVET: İMKÂNI, GEREKLİLİĞİ VE İSPATI
PROPHECY AS THE DOOR OF MERCY OPENED TO HUMANİTY BY ALLAH IN
MĀTURĪDĪ THEOLOGY: ITS POSSIBILITY, NECESSITY AND PROOF
Doç. Dr. Recep Önal
Giresun Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Kelam ABD
Giresun.
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ÖZET
Allah’ın peygamber göndermesini ilahî hikmet gereği gerekli gören Ebû Mansûr el-Mâtürîdî
(ö. 333/944), eserlerinde nübüvvet bahsi üzerinde önemle durmuş, konuyu nübüvvetin imkânı
ve gerekliliği bağlamında ele alarak incelemeye çalışmıştır. Ayrıca nübüvvet konusuna daha
çok aklî imkân açısından yaklaşmış, Allah’ın peygamber göndermesinin insanlar için gerekli
oluşunu insanlığın peygamberlere olan ihtiyacının hangi alanlarda olduğu hususu üzerinde
durarak, genelde insanın özelde aklın bütün alanları kapsama yetersizliğinden hareketle çeşitli
açılardan ispat etmeye çalışmıştır. Diğer taraftan insanlar tarafından nübüvvet konusunda
farklı yaklaşımlar sergilendiğini belirterek bunlar hakkında detaylı bilgiler vermiştir. Onun
verdiği bilgilerden hareketle nübüvvet konusunda sergilenen yaklaşımları üç ana başlık
altında toplamak mümkündür. Birincisi (teistler), nübüvveti kabul edip, insanlığın dünya ve
âhiret mutluluğunu elde etmesi için en temel bir kurum olarak kabul edenlerdir. İkincisi
(ateistler) Yarıtıcı’yı inkâr edenlerdir. Bunların Allah’ı inkâr etmeleri sebebiyle nübüvveti
kabul etmeleri mümkün değildir. Üçüncüsü (deistler), Allah’ı kabul etmekle birlikte O’nun
emir ve yasaklarının olabileceğini reddedenlerdir. Dördüncüsü (Berâhime) Allah’ın insanları
sorumlu tuttuğunu kabul etmekle birlikte bu konuda insan aklının tek başına yeterli olduğunu
iddia edip, insanlara peygamber göndermesini inkâr edenlerdir. Buna göre diyebiliriz ki,
insanlar Allah’ın varlığından daha çok nübüvvet müessesinden şüphe etmişler ve Allah
tarafından gönderilen peygamberleri reddetmişlerdir. Günümüze kadar nübüvvetin imkânı ile
ilgili ileri sürülen görüşlere genel olarak bakıldığında da peygamberlerin tümünü kabul
edenler (Müslümanlar), tümünü inkâr edenler (ateistler, deistler, Berâhime), bir kısmını inkâr
edip, bazısını kabul edenler (Yahudiler, Hıristiyanlar), nübüvvetin son bulmadığını iddia
edenler (Bahâilik, Kâdıyânîlik vs.) şeklinde özetlemek mümkündür. Buna göre nübüvvet
üzerindeki tartışmaların geçmişte olduğu gibi günümüzde de devam ettiğini, her dönemde
nübüvvete iman etmenin önemli bir konu olarak yerini koruduğunu göstermektedir. Çünkü
Allah’ın varlığı ve birliğinin delilleri, nübüvvetin imkânı ve gerekliliğinin delillerinden daha
kuvvetli ve açıktır. Nitekim pek çok filozofun Allah’a inanmasına rağmen nübüvvete ve
peygamberlere inanmadıklarını bilmekteyiz.
Bu tebliğde Mâtürîdî’nin nübüvvetin imkânı, gerekliliği ve ispatına yönelik temel görüşleri
tespit edilmeye çalışılacaktır. İslam düşüncesinde nübüvvet müessesesi, hem ilâhî hem beşerî
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açıdan gerekli görülmüş ve zarûret-i diniyyeden kabul edilmiştir. Fakat Allah’ın peygamber
göndermesinin hükmü konusunda ihtilaf edilmiştir. Mâtürîdî’nin görüşlerinin daha iyi
anlaşılması bakımından araştırmamızda Mu‘tezile ve Eş‘ariyye’nin de görüşlerine yer
verilerek kıyaslamalı bir metod takip edilecektir.
Anahtar kelimeler: İslam, Nüvüvvet, Kelam, Mâtürîdî, Akıl, Vahiy.
ABSTRACT
Abū Manṣūr al-Māturīdī (d. 333/944), who saw that Allah’s sending of prophets was
necessary as a requirement of divine wisdom, emphasized the issue of prophecy in his works
and tried to examine the subject in the context of the possibility and necessity of prophecy. In
addition, he approached the subject of prophecy more from the point of view of mental
possibility, and tried to prove that it is necessary for people to send prophets by Allah, by
emphasizing the areas in which humanity's need for prophets, and by considering the inability
of man in general to cover all areas of mind. On the other hand, he stated that people had
different approaches to prophecy and gave detailed information about them. Based on the
information he gave, it is possible to collect the approaches on prophecy under three main
headings. The first (theists) are those who accept prophethood as the most fundamental
institution for humanity to achieve happiness in this world and in the hereafter. The second
(atheists) are those who deny the God. It is not possible for them to accept prophethood
because they deny Allah. The third (deists) are those who accept Allah but deny that His
orders and prohibitions can exist. The fourth (Barahima) are those who accept that Allah
holds people responsible, but claim that human reason alone is sufficient in this regard and
deny sending prophets to people. Accordingly, we can say that people doubted the institution
of prophecy more than the existence of Allah and rejected the prophets sent by Allah. When
we look at the opinions that have been put forward about the possibility of prophethood until
today, those who accept all prophets (Muslims), those who deny all (atheists, deists,
Barahima), those who deny some and accept some (Jews, Christians) claim that prophethood
does not end. It is possible to summarize as those who believe (Bahaism, Qadianism, etc.).
In this paper, Māturīdī’s basic views on the possibility, necessity and proof of prophecy will
be tried to be determined. In Islamic thought, the institution of prophecy was deemed
necessary both divinely and humanly and was accepted as a necessity. However, there is
disagreement about the decree of Allah sending prophets. In order to better understand ó
¢ÄÄ’s views, a comparative method will be followed by including the views of Mu‘tazila
and Ash‘ariyya in our research.
Keywords: Islam, Prophecy, Kalam, Māturīdī, Reason, Revelation.
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GİRİŞ
“Biz, göğü, yeri ve bunlar arasındakileri, oyuncular (işi, eğlencesi) olarak yaratmadık.”1 ayeti
ile bu bağlamı muhteva eden diğer ayetler birlikte değerlendirildiğinde âlemin yaratılışının
önemine ve “Biz emaneti, göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar bunu yüklenmekten
çekindiler, (sorumluluğundan) korktular. Onu insan yüklendi. Doğrusu o çok zalim, çok
cahildir.”2 ayeti de insana biçilen yükün ağırlığına işaret etmektedir. Ayrıca hayat, ahsen-i
takvîm ile esfel-i sâfilîn arasında bir imtihandan ibarettir.3 Bu nedenle insan, hem Allah’a
kulluk etmek, hem de yüklendiği ağır ve bir o kadar da şerefli olan kulluk vazifesinin her
anından ahirette hesaba çekilecek; kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse, onun mükâfatını; her
kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse, onun cezasını görecektir.4
İnsana yüklenen misyonun önemi ve ağırlığı dikkate alındığında, aslında nübüvvet
kurumunun Allah’ın insana verdiği en büyük lütuf olduğu anlaşılmaktadır. İnsana yüklenen
bu sorumluluğun bir o kadar şerefli ve bir o kadar ağır ve çetin olması nedeniyle olmalı ki
Allah Teâlâ, merhameti gereği insanları imtihan hususunda yardımsız bırakmamış, onlara
dünya ve âhiret mutluluğunu kazanmada rehberlik etmeleri için tarih boyunca her millete
peygamberler göndermiştir. Bütün peygamberlerin temel görevleri ise Allah’tan aldıkları ilâhî
mesajları insanlara tebliğ etmek, hakikat yollarını göstermek ve bu konuda önderlik etmek,
insan-ı kâmil mertebesine ulaşmada kendilerine örnek ve model insan olmak, bu suretle
insanları dünya ve ahiret saadetine ulaştırmaktır. Bu sebeple Kur’an’da iman sahiplerine
kendilerine model alabilecekleri en güzel örnek ve ideal şahsiyet olarak peygamberler örnek
gösterilmektedir. Öte taraftan Allah’a iman başta olmak üzere diğer iman esaslarının kabulü
de, peygamberlik (nübüvvet) müessesesi ile mümkündür. Bu nedenle İslam dininde Allah’a
imandan sonra, bütün peygamberlere iman farz kılınarak, iman esaslarının ikincisi kabul
edilmiştir. Kelâm kaynaklarında da İslâm inanç esasları genel olarak; ilâhiyyât (Allah’a
iman), nübüvvât (peygamberliğe iman) ve sem’iyyât (âhirete iman) konu başlıklarıyla ele
alınmış, detayları bu plan çerçevesinde açıklanmaya çalışılmıştır.
Nübüvvetin gerekliliğine inananlar, peygamberlik müessesesini, insanlığın hem dünya hem de
âhiret mutluluğunu elde etmesi için en temel bir kurum olarak görmüşlerdir. Nübüvvetin
gerekliliğini de genelde insanın özelde aklın bütün alanları kapsama yetersizliğinden hareketle
temellendirmeye çalışmışlardır. Özellikle insanların farklı yaratılışta olmaları, kendileri için
değerler yelpazesinde her şeyin yerli yerince konulması gerçeği karşısındaki acziyetleri,
yaratıcıya “kulluk” gayesini yerine getirmede duyulan ihtiyaçların sağlanması gibi hususlar
üzerinde durulmuş, Allah’ın rahmetinin bir gereği olarak, insanların peygamberlerle
desteklendiği fikri genel kabul görmüştür. Fakat genel düşünce, insan zihnini sürekli meşgul
etmiş, insanın “akıllı” bir varlık olması, dolayısıyla insan aklının nübüvvete ihtiyaç

1

Enbiyâ 21/16.
Ahzâb 33/72.
3
Tîn 95/4-5.
4
Zilzâl 99/7-8.
2
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hissettirmeyecek derecede yeterli olması gibi iddialar etrafında sürüp giden tartışmalarla iç içe
olmuştur.
Geçmişte olduğu gibi günümüzde de, birçokları Allah’a inandığını söylemekle birlikte
peygamberlere ve bu doğrultudaki inanç esaslarına kayıtsız kalabilmiştir. Bazıları nübüvveti
doğrudan inkâr etmek yerine, inkârlarını daha farklı şekillerde ortaya koymayı tercih ederken,
kimileri de aklın mutlak hakikate ulaşmada yegâne vasıta olduğunu iddia ederek, nübüvvet
müessesesini açıkça inkâr edebilmiştir. Bu bağlamda konuyla ilgili ileri sürülen görüşler genel
olarak, “peygamberlerin tümünü inkâr edenler, nübüvvetin bir kısmını inkâr edip, bazısını
kabul edenler, nübüvvetin son bulmadığını iddia edenler, şeklinde özetlenebilir. Dolayısıyla
günümüzde nübüvvetin inkâr edilmesi, eleştirilmesi ya da nübüvvete dair batıl inançların
oluşması, nübüvvetin öneminin geçmişteki gibi günümüzde de devam ettiğini, bu itibarla
İslâmî ilimlerden başta Kelâm ilmi olmak üzere farklı diğer ilmî disiplinlerde yapılacak
çalışmaların başında nübüvvet meselesinin geldiğini göstermektedir.
Müslümanlar, bu temel düşüncelerden hareketle İslâm’ın ilk dönemlerinden itibaren yalancı
peygamberlerle mücadele etmişler, “ilhâd hareketleri” içinde gelişen her düzeydeki nübüvvet
karşıtlıklarına karşı cevap verebilmek suretiyle hem fikrî düzeyde hem de devlet düzeyinde
tedbirler almışlardır. Onların bu çabaları, kültürel zeminde peygamberlik müessesine duyulan
ihtiyaç çerçevesindeki aklî tartışmaların zeminini oluşturmuştur. Yine insan aklının merkeze
alınmasının yanında, nakil ile de desteklenmek suretiyle sağlam bir savunma metodu
geliştirilmeye çalışılmıştır. Bu çerçevede, nübüvvet münkirlerine karşı fikrî mücadelede
bulunan İslam âlimlerinden biri de İmam Mâtürîdî’dir (ö. 333/944). Onun konuyla ilgili
görüşlerini ele almadan önce İslam düşünce geleneğinde hararetli tartışmalara neden “akılnakil ilişkisine” dair tutumunu tespit etmenin faydalı olacağı kanaatindeyim.
ARAŞTIRMA VE BULGULAR
1. MÂTÜRÎDÎ TEOLOJİSİNDE AKIL-NAKİL UYUMU
Mâtürîdî’yi kelâm geleneğinde önemli kılan hususların başında dinî anlama ve
yorumlamada hem akla hem de nakle gereken önemi vererek, ikisi arasında ifrat ve tefrite
düşmeden denge kurmayı başarmış olması gelmektedir. Mâtürîdî’nin yaşadığı döneme
dinde aklın ve naklin kullanılmasına yönelik iki genel yaklaşım vardı. Bunlardan biri aklı
ön planda tutan Mu‘tezîle, diğeri de sadece nakille yetinmeyi yeterli gören Selefiyye’dir.5
Mâtürîdî, her iki yaklaşımı da yeterli görmemiş, Mu‘tezîle ile Selefiyye arasında orta bir
yolu takip etmiş, her ikisi arasında sentez kurmayı başarmıştır.6 Birleştirici ve uzlaştırıcı
zekâsıyla, ifrat ve tefrite düşen diğer anlayışları birbirine yaklaştırmada oldukça etkili
olmuştur. Nitekim o, Haşeviyye, Müşebbihe ve Mücessime gibi aşırı fırkalarla Mu‘tezîle

5
6

Yusuf Şevki Yavuz, “Mâtürîdiyye”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Ankara: TDV Yayınları,
2003), 28/165.
Talip Özdeş, Mâtürîdî’nin Tefsir Anlayışı (İstanbul: İnsan Yayınları, 2003), 50.
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arasında; Cebriyye fırkası ile Râfıza arasında orta yolu izlemiştir.7 Mâtürîdî’nin ifrat ve
tefrite düşen fırkalar arasında mutedil bir yöntem takip etmesi, kendisini mezhep birliğine
götürdüğü gibi İslâm dünyasında itikadî ve fikrî istikrarın oluşumuna hem de Sünnî
akidenin yerleşmesine ve yayılmasına önemli katkılar sağlamıştır.
Mâtürîdî’nin Kitâbü’t-Tevhîd eserine bakıldığında dinin kendisi ile bilenebileceği iki
esasın akıl ve nakil olduğu açıkça ifade edilmektedir. Çünkü Mâtürîdî’ye göre, nakil
(vahiy) dinî bilgilerin kaynağı olduğu gibi, akıl da bunların doğruluğuna delalet etmenin
yanında Allah’ın varlığı, birtakım sıfatları ve O’na imanın gerekliliği gibi alanlarda bilgiler
sağlar.8 Bu bağlamda Mâtürîdî, insanın akıl sahibi bir varlık olarak yaratıldığını, bu
nedenle bilgi edinmede akıl yürütmenin (istidlâlin) gerekli olduğunu vurgular. Aklın
hataya düşüp sapacağından korkarak akıl yürütmeye karşı olan, bu nedenle sadece nakille
yetinmek gerektiğini savunanlara karşı şu cevabı verir: “İnsan yaratılmışları yönetmek
yeteneği ile sivrilmiş, bu uğurda güçlüklere göğüs germek, onlar için aklen en elverişli
bulunanı araştırmak, iyi ve güzel olanları tercih edip bunlara aykırı düşenlerden
sakınmakla mümtaz kılınmıştır. Bu hususları bilmenin yolu ise nesne ve olayları incelemek
suretiyle aklı kullanmaktan ibarettir, zaten başka bir yöntem de mevcut değildir. Ayrıca
fevkalade durumların ortaya çıkışı ve şüphelerin gelmesi halinde herkesin sığınacağı şey
tefekkür ve istidlâldir. Bu da istidlalin gerçeklere kılavuzluk ettiğini ve onun sayesinde
hakikatlere ulaşılabildiğini göstermektedir...”9
Görüldüğü üzere Mâtürîdî, aklî muhakemeye büyük önem vermiş, tefekkürü ve aklî
muhakemeyi ilmin kaynaklarından saymıştır. Onun nasslar karşısında akla daha fazla
önem vermesi, nassları ihmal ettiği anlamına gelmemelidir. Zira nassların çok
kullanılması, nakle önem verildiği anlamına gelmez.10 Bu nedenle her ikisini de yerli
yerinde kullanmak gerekir. Nitekim Mâtürîdî, din ve mezheplerle giriştiği polemiklerde
buna riayet etmiş; İslâm dışı din ve mezheplere yaptığı tartışmalarda naklî delillerden daha
ziyade aklî delilleri; İslâm çatısı altında ortaya çıkan mezheplere karşı ise aklî delillere
başvurmakla birlikte naklî delilleri daha fazla kullanmıştır. Bu nedenle Mâtürîdî’nin
akılcılığı, nasları yerli yerinde kullanmasında ve yorumlanmasında aranmalıdır.
Günümüzde yapılan akademik çalışmalarda da Mâtürîdî’nin dinde aklın kullanılması
hususunda Mu‘tezile ile Selefiyye arasında orta bir yerde durduğu kabul edilmektedir.
Bununla birlikte kelâmda daha akılcı bir yöntem getirip uyguladığı da ifade edilmekte, aklı
dinde kullanmada çağdaşı Eş‘arî’den daha akılcı olduğu, dolayısıyla Eş‘arî ile Mu‘tezile
mezhebi arasında orta bir çizgide durduğu hatta Mu‘tezile’ye daha yakın olduğu

7

8
9
10

Fethullah Huleyf, “Mâtürîdî ve Eş‘arî Mezhepleri Hakkında Bir Tetkik”, çev. Mustafa Öz, Diyanet Dergisi
14/2 (1975), 104; Kemal Işık, Mâtürîdî’nin Kelâm Sisteminde İman Allah ve Peygamberlik Anlayışı (Ankara:
Fütüvvet Yayınları, 1980), 23.
Ebû Mansûr el-Mâtürîdî, Kitâbü’t-Tevhîd Tercümesi, çev. Bekir Topaloğlu (Ankara: TDV Yay., 2002), 4.
Mâtürîdî, Kitâbü’t-Tevhîd, 14.
Mehmet Sait Yazıcıoğlu, “Matüridî Kelâm Ekolünün İki Büyük Siması: Ebu Mansur Matüridî ve Ebu’lMu’in Nesefî”, AÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi 27 (1985), 285.
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belirtilmektedir.11 İmam Eş‘arî’nin Mâtürîdî’ye göre Selefiyyeye daha yakın kalma sebebi
olarak da kırk senelik Mu‘tezilî bir geçmişe sahip olması gösterilmektedir. Zira bilindiği
gibi Eş‘arî, kırk senelik Mu‘tezilî bir geçmişten sonra Mu‘tezile’den ayrılmış, bütün
mücadelesini de onlara karşı fikir geliştirmek ve onların iddialarına cevap vermeye
adamıştır.12 Mu‘tezîle’ye karşı yürüttüğü bu mücadelesinde kimi zaman nakli aklın önüne
almak zorunda kalmış, kimi zaman da tamamen aklı devre dışı bırakacak bir konuma
gelmiştir.13 Bu açıdan Mâtürîdî, kelâm metodunu kullanma konusunda mutedil bir yol
takip ederek sahabe ve tabiînin yolundan ayrılmadığı, bundan dolayı da başta Mu‘tezîle
olmak üzere diğer tüm mezheplerden daha üstün olduğu kabul edilmiştir.14
2) MÂTÜRÎDÎ TEOLOJİSİNDE NÜBÜVVET İNANCI
Mâtürîdî, nübüvvet bahsini özellikle Kitâbüt’-Tevhîd eserinde ayrı bir başlık altında ele
alıp incelemektedir. Burada insanlar tarafından nübüvvet konusunda farklı yaklaşımlar
sergilendiğini belirtmekte ve bunlar hakkında detaylı bilgiler vermektedir. Onun verdiği
bilgilerden hareketle nübüvvet konusunda sergilenen bu yaklaşımları üç ana başlık altında
toplamak mümkündür. Birincisi (teistler), nübüvveti kabul edip, insanlığın dünya ve âhiret
mutluluğunu elde etmesi için en temel bir kurum olarak kabul edenlerdir. İkincisi
(ateistler) Yarıtıcı’yı inkâr edenlerdir. Bunların Allah’ı inkâr etmeleri sebebiyle nübüvveti
kabul etmeleri mümkün değildir. Üçüncüsü (deistler), Allah’ı kabul etmekle birlikte O’nun
emir ve yasaklarının olabileceğini reddedenlerdir. Dördüncüsü (Berâhime) Allah’ın
insanları sorumlu tuttuğunu kabul etmekle birlikte bu konuda insan aklının tek başına
yeterli olduğunu iddia edip, insanlara peygamber göndermesini inkâr edenlerdir.15
Günümüze kadar nübüvvetin imkânı ile ilgili ileri sürülen görüşlere genel olarak
bakıldığında Peygamberlerin tümünü kabul edenler (Müslümanlar), tümünü inkâr edenler
(ateistler, deistler, Berâhime), bir kısmını inkâr edip, bazısını kabul edenler (Yahudiler,
Hıristiyanlar), nübüvvetin son bulmadığını iddia edenler (Bahâilik, Kâdıyânîlik vs.)
şeklinde özetlemek mümkündür. Buna göre nübüvvet üzerindeki tartışmaların geçmişte
olduğu gibi günümüzde de devam ettiğini, her dönemde nübüvvete iman etmenin önemli
bir konu olarak yerini koruduğunu göstermektedir.
Buna göre diyebiliriz ki, insanlar Allah’ın varlığından daha çok nübüvvet müessesinden
şüphe etmişler ve Allah tarafından gönderilen peygamberleri reddetmişlerdir. Çünkü
Allah’ın varlığı ve birliğinin delilleri, nübüvvetin imkânı ve gerekliliğinin delillerinden
daha kuvvetli ve açıktır. Nitekim pek çok filozofun Allah’a inanmasına rağmen nübüvvete
11

Fazlurrahman, İslâm’da İhya ve Reform, çev. Fehrullah Terkan (Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2006), 90;
Ali, “Mâtürîdîlik”, 309.
12
Ahmed Efendi Taşköprüzâde, Miftâhu’s-sa’âde (Beyrut: Dâru’l-kütübü’l-ilmiyye, 1985), 2/ 134; Zâhid elKevserî, İşârâtü’l-merâm Mukaddimesi, thk. Yusuf Abdürrezzâk (Karachi: b.y., 2004), 7; Muhammed Ebû
Zehra, Târîhu’l-Mezâhibi’l-İslâmiyye, (Kahire, Dârü’l-Fikrü’l-Arabiyye, ts.), 151 vd.
13
Ali Duman, “İmam Mâtürîdî, Hayatı, Eserleri ve İslâm Düşüncesindeki Yeri”, Hikmet Yurdu 2/4 (TemmuzAralık 2009), 36-37.
14
Bk. Muhammed Murtaza ez-Zebîdî, İthâfü’s-sâde, nşr. Muhammed Ali Beyzavî (Beyrut: Dârü’l-kütübi’lİlmiyye, 2002), 2/8-9.
15
Bk. Mâtürîdî, Kitâbü’t-Tevhîd, 221.
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ve peygamberlere inanmadıklarını bilmekteyiz. Bu nedenle kelamcılar Allah’ın varlığı
meselesini vâcibü’l-vücûd, peygamberlerin varlığını ise mümkinü’l-vücûd olarak
değerlendirmiş, bu konuyu özellikle aklî delillerle ispat etmeye çalışmışlardır. 16 Mâtürîdî
de nübüvveti ispat ederken naklî delillerden daha ziyade aklî delilleri kullanmayı tercih
etmiştir.
İslam düşüncesinde nübüvvet müessesesi, hem ilâhî hem beşerî açıdan gerekli görülmüş ve
zarûret-i diniyyeden kabul edilmiştir. Fakat Allah’ın peygamber göndermesinin hükmü
konusunda ihtilaf edilmiştir. Mâtürîdî’nin görüşlerinin daha iyi anlaşılması bakımından
önce Mu‘tezile ve Eş‘ariyye’nin daha sonra onun görüşlerine yer vermenin faydalı olacağı
kanaatindeyim. Bu görüşleri şu şekilde özetlemek mümkündür:
2.1.

Peygamber Göndermenin Hükmü

Mu‘tezile âlimleri, peygamber göndermenin Allah’a zorunlu (vacib) olduğunu
savunmuşlardır. Bu zorunluluğu da Mutezile’nin beş temel esaslarında biri olan “adalet”
prensibi çerçevesinde ele alıp, “salah-aslah” ilkesine dayanarak açıklamışlardır. Onlara
göre peygamber göndermek adalet prensibi gereğince Allah’a vâcip olması gerekir. Buna
göre, ilahî adalet gereği insanlar için en güzel ve en faydalı olanı yaratmak Allah’a
zorunludur. O’nun bunu yapmaması, yaptığı işlerde birçok hikmet ve maslahatın
bulunmaması anlamına gelir ki bu durum Allah için düşünülemez. Çünkü O, fiillerini belli
bir hikmete ve faydaya göre yapar. Peygamber göndermede ise herhangi bir abes durum
söz konusu değildir. Aksine insanların faydası ve menfaati söz konusudur. Bu da
peygamber göndermenin Allah’a vâcip olduğuna delalet eder.17
Eş‘arî âlimleri ise Allah’ın insanlara peygamber göndermesini vâcip veya müstahil değil,
Allah’ın diğer fiilleri gibi aklen mümkün görmüşler, nübüvvetin imkânını O’nun hâlik,
kâdir ve melikü’l-mülk oluşuna bağlamışlardır. Onlara göre peygamber göndermek Allah
için aklen imkânsız veya bir zorunluluk (vâcip) değil, mümkündür, O’nun ihsanı ve
lütfudur.18 Çünkü Allah, fâil-i muhtardır. Dilerse peygamber gönderir, dilemezse
göndermez. Hiçbir şeyi yerine getirmek zorunda değildir. Göndermesiyle göndermemesi
eşit derecede mümkündür. Ancak Allah, tercihini göndermekten yana kullanmıştır.19
Mâtürîdî âlimlerine gelince; onlardan bir kısmı Eş‘arîler gibi düşünse de çoğunluğu
peygamber göndermeyi Allah’ın merhameti, lütfu ve hikmeti gereği zorunlu kabul etmişler
ve bu konuda Mu‘tezileye yaklaşmışlardır. Ancak bu zorunluluğu Mu‘tezile’nin anladığı
16

17
18
19

Salih Sabri Yavuz, İslâm Düşüncesinde Nübüvvet (İstanbul: İnsan Yayınları, ts.), 169; Recep Önal, “İslam
Kelamı’nda Nübüvvet’in Mahiyeti, Kapsamı ve Gerekliliği”, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları
Dergisi 2/2 (2013), 157; İsmail Yürük vd. “ Nübüvvet”, Sistematik Kelam II, ed. İsmail Şık vd. (Ankara:
Araştırma Yayınları, 2016), 28.
Ebü’l-Hasen Kadı’l-kudat Ahmed b. Abdilcebbâr, Şerhu’l-Usûli’l-Hamse, nşr. H. B. Ebû Haşim (Beyrut:
Dâru İhyâ, 2001), 380-381, 386-387.
Ebû Hamid Muhammed ez-Gazzâlî, İtikad’da Orta Yol, çev. Kemal Işık, (Ankara: AÜ İlahiyat Fakültesi
Yayınları, 1971, 143–144; Zebîdî, İthâfü’s-sâde, 2/51, 310, 313.
Ebû Bekr b. Muhammed b. el-Hasen b. Fûrek, Mücerredü Makâlâti’ş-Şeyh Ebi’l-Hasan el-Eş‘arî, nşr. D.
Gımaret, (Beyrut: Dâru’l-Maşrık, 1987), 174-175; Gazzâlî, İtikad’da Orta Yol, 116,138, 143.
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manada Allah’ın bunu kendi zâtına vâcip kılması veya bir başkasının Allah üzerine vâcip
kılması olarak değil, lütfu, hikmeti ve insanların peygamberlere olan ihtiyaçlarına göre
açıklamışlardır. Mâtürîdîlere göre Allah’ın hikmeti, adaleti, ihsanı ve lütfu açıktır. Her akıl
sahibi insan da Allah’ın fiillerinde bir hikmet ve gayenin bulunduğunu idrak eder ve
peygamberlerin adalet, hikmet, ihsan, bağış ve bir lütfun gereği olarak insana
gönderildiklerini kabul eder.20 Konuyla ilgili olarak Mâtürîdî Kitabü’t-Tevhîd’de Allah’ın
peygamber göndermesini hikmeti ve rahmeti gereği zorunlu olduğunu açıkça ifade
etmektedir. Ayrıca insanların dünya ve ahiret ile ilgi konularda akıllarının yetersiz
kalmasından dolayı nübüvvete ihtiyaç duyduklarına, bu nedenle peygamber göndermenin
aklen de zorunlu olduğuna dikkat çekmektedir.21
2.2.

Nübüvvetin Gerekliliği

Mâtürîdî, nübüvvetin gerekliliği ve imkânı konusunu Kitâbü’t-Tevhîd eserinde detaylı olarak
ele almakta, bu inancı inkâr edenlerin görüşleri naklederek, tek tek eleştiriye tabi tutmakta,
nübüvvetin gerekliliğini çeşitli aklî ve naklî delillerle ortaya koymaya çalışmaktadır.22 Bu
bağlamda Mâtürîdî, nübüvvet konusuna daha çok aklî imkân açısından yaklaşmakta, Allah’ın
peygamber göndermesini insanlar için gerekli oluşunu insanlığın peygamberlere olan
ihtiyacının hangi alanlarda olduğu hususu üzerinde durarak, genelde insanın özelde aklın
bütün alanları kapsama yetersizliğinden hareketle ispat etmeye çalışmaktadır. Onun bu konu
üzerinde durmasının temel sebebi ise, nübüvvet inancını reddedenlerin, bu inkârlarını insan
aklının aklın mutlak hakikate ulaşmada yegâne vasıta olduğunu, dolayısıyla aklın bu
yetkinliğine rağmen Allah’ın peygamber göndermekle insanlara ilâhî emir ve yasakları
sunmanın ilahî hikmete uygun düşmeyeceği tezine dayandırmış olmalarıdır.23
Bilindiği üzere İslâm düşünce tarihinde nübüvvet konusu incelenirken, nübüvvet karşıtı
felsefî düşüncenin sembolü olarak Doğu menşeli Berâhime kabul edilir ve nübüvvete yapılan
en önemli itirazın onlar tarafından yapıldığı vurgulanır.24 Bu bağlamda Berâhime mensupları
aklı kabul eden ve bir tanrıya inanan ancak, peygamberliği reddedenler olarak tasvir edilerek
âdeta nübüvveti inkâr düşüncesiyle özdeşleştirilir.25 Mâtürîdî de, Kitab-ı Tevhîd’de nübüvveti
inkâr edenlerin görüşlerini nakleder, ancak gerek Berâhime’den gerekse diğer bir din ve
mezhep isimlerinden bahsetmez. O daha çok kaynaklarda Berâhime’ye atfedilen nübüvveti
inkâr etmeye yönelik görüşleri zikrederek çeşitli açılardan eleştiriye tabi tutar.26 Mâtürîdî,
burada her ne kadar açıkça bir grup ismi zikretmemiş olsa da “nübüvveti reddeden kavim”
20

Mâtürîdî, Kitâbü’t-Tevhîd, 222–232; Ebü’l-Hasen Ebü’l-Usr el-Pezdevî, Ehl-i Sünnet Akaidi, çev. Şerafettin
Gölcük, (İstanbul: Kayıhan Yayınları, 1994), 129; Şerafeddin Gölcük, Kelâm Tarihi (Konya: Esra Yayınları,
1992), 79-80.
21
Mâtürîdî, Kitâbü’t-Tevhîd, 221 vd.
22
Mâtürîdî, Kitâbü’t-Tevhîd, 221-266.
23
Mâtürîdî, Kitâbü’t-Tevhîd, 221-222.
24
Norman Calder, “Berâhime: Literal Yapı ve Tarihsel Gerçeklik”, çev. Süleyman Akkuş, Mârife 3/1 (Bahar
2003), 186, 189; İlhan Kutluer, Akıl ve İtikad (İstanbul: İz Yayıncılık, 1998), 69.
25
Ebû Mansûr el-Mâtürîdî, Te’vîlâtü’l-Kur’an, ed. Bekir Topaloğlu (İstanbul: Dâru’l-Mîzân, 2004-2010),
13/283; Pezdevî, Ehl-i Sünnet Akaidi, 136 vd.
26
Mâtürîdî, Kitâbü’t-Tevhîd, 221-222.
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ifadesiyle Berâhime’yi kastettiği anlaşılmaktadır. Çünkü Te’vîlât’ında Zuhrûf suresinin 84.
ayetini tefsir ederken Berâhime’nin ismini açıkça zikreder ve temel görüşlerinin de nübüvveti
inkâr olduğunu ifade eder.27
Mâtürîdî’nin verdiği bilgilere göre Berâhime’nin nübüvvete yaptıkları en önemli itirazın
başında bilginin yegâne kaynağının akıl olduğu ve aklî bilgilerin her şeyi kavramada yeterli
olduğu tezi gelmektedir. Bu teze göre akıl, mutlak hakikate ulaşmada tek vasıtadır ve insana
rehberlik etmede yeterlidir. Aklın iyi ve güzel gördüğü her şey makbul, kötü ve çirkin
gördüğü şeyler ise merduttur. Dolayısıyla akıl, insanlara rehberlik etmede peygamber için bir
alternatif teşkil ettiğinden dolayı peygamber göndermek anlamsız ve imkânsızdır. Berâhime
bu tezini şu şekilde temellendirir: insan aklı peygamberlerin ve getirdikleri kitapların
üstlendiği vazifeyi taşıyacak ve onlara ihtiyaç hissettirmeyecek derecede yetkinliğe sahip
olup, kâinatta iyi-kötü, güzel-çirkin, hayır-şer vb. tüm hususları bilmeye yeterlidir. Aklın bu
yetkinliğine rağmen Allah’ın peygamber ve kitap göndererek insanlara emir ve yasaklar
sunması ise abes bir iş olup, ilâhî hikmete uygun düşmez. Çünkü peygamberlerin insanlığa
sunacakları şeyler, ya aklın idrak alanı içerisindedir ya da değildir. Şâyet bunlar aklın
kavrayabileceği nitelikte ise, o zaman peygamber ve kitap gönderilmesine zaten ihtiyaç yok
demektir. Zira insan, aklıyla olanları bilebilir. Eğer söz konusu bilgiler aklın kavrayamayacağı
türden bilgilerse, o zaman da onları peygamberlerin getirmesinin bir anlamı yoktur. Çünkü
akıl, kendisiyle kavranabilir şeyleri kabul eder, makbul olmayanları reddeder. Kaldı ki akıl,
Allah’ın hüccetidir ve O’nun hüccetleri birbirini nakzetmez. Buna göre her iki durumda da
peygamber gönderilmesinde bir fayda yoktur. Ayrıca toplumlar kendisine gönderilen
peygamberlere isyan edip karşı çıktıkları da bilinen bir husustur. Kendisine isyan edeceklerini
bildiği halde Allah’ın bir topluma peygamber göndermesi ilâhî hikmete aykırıdır.28
Berâhime’nin bu iddialarını aklî temelden yoksun bulan Mâtürîdî, iddialarının geçersizliğini
ortaya koymak ve insanlığın nübüvvete olan ihtiyacını ispatlamak için, Allah’ın
peygamberleri bir toplumun ihtiyacını karşılamak ve kendilerine birçok menfaat sağlamak
için gönderdiğine dikkat çeker. Ayrıca insan aklının sınırlı olduğunu ve dünya ve ahiret ile
ilgili birçok konuda yetersiz kaldığını gerekçe göstererek bu görüşünün temellendirmeye
çalışır.29 Bu bağlamda Mâtürîdî’nin insanlığın vahye ve nübüvvete olan ihtiyacının hangi
alanlarda ve ne ölçülerde olduğuna dair ileri sürdüğü görüşlerinden bir kısmını şu şekilde
özetlemek mümkündür:
¾

İnsanlar kendi arzu ve isteklerine göre hareket ettikleri için anlaşmazlığa düşüp
aralarında tartışma ve çekişme meydana gelecek, hem dünyevî zarara hem de uhrevî
mutsuzluğa maruz kalacaklardır. Dolayısıyla insanların anlaşmazlığa düştükleri

27

Mâtürîdî, Te’vîlât, 13/283
Bk. Mâtürîdî, Kitâbü’t-Tevhîd, 221-222, 224-225; a. mlf., Te’vîlât, 13/283. Krş. Ebü’l-Yüsr Muhammed elPezdevî, Ehl-i Sünnet Akâidi, çev. Şerafeddin Gölcük (İstanbul: Kayıhan Yayınları, 1994), 130; Muhammed
Abdülkerim eş-Şehristânî, el-Milel ve’n nihal, nşr. Muhammed Fehmi Muhammed (Beyrut: Dâru’l-Kütübi’lİlmiyye, ts.), 3/708-709; Zebîdî, İthâfü’s-sâde, 311).
29
Mâtürîdî, Kitâbü’t-Tevhîd, 224, 227; a. mlf., Te’vîlât, 13/283.
28
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konularda ortak bir paydada buluşabilmeleri ve herkesin kendisine ait olanla
olmayanı birbirinden ayırıp her türlü tecavüzden emin olmaları, böylece sosyal adalet
ve düzenin sağlanabilmesi için peygamberlere ve getirdikleri ilahî emir ve yasaklara
ihtiyaç söz konusudur.30 Buna ilaveten Mâtürîdî’ye göre bilinmektedir ki herkes
kendinin gerçeğe ve doğruya en yakın olduğunu ileri sürdüğü halde yine de insanlar
aralarında hakemlik görevini ifa edecek ve anlaşmazlığa düştüklerinde söylemlerini
tek ses haline getirecek birine ihtiyaç duymaktadırlar. İşte bu ihtiyacı karşılayacak
olan Allah tarafından desteklenmiş, bütün nefsî ve şahsî duygulardan kendini
arındırmış tarafsız, hak ve adaleti gözeten bir peygamberin varlığını zorunlu
kılmaktadır.31
¾

Dinin ve dünyanın yararına olan hususların tespit edilmesinde âlimlerin kendi
aralarında ihtilafa düştükleri bir gerçektir. Birinin yanında bulunan bilgi, diğerinde
bulunmamaktadır. Öte yandan birinin yanlış kabul ettiğini diğeri doğru kabul
etmektedir. İşte bu tür ihtilafların giderilmesi için insanlarda bulunmayan, ancak
Allah’ın katında bulunan ve insanların yararına olan bilgilere O’nun bildirmesiyle
vakıf olan peygambere ihtiyaç söz konusudur.32

¾

Allah, mahlûkatı zararlı ve faydalı olmak üzere iki statüde yaratmış ve her nesneyi
hem eleme hem de hazza müsait kılmıştır. Netin faydalı neyin zararlı olduğunu vahiy
yoluyla peygamberlerine bildirmiştir. İşte bu sebeple insanların tabiatta yer alan
neşelerden hangisisin zararlı, hangisinin faydalı olduğunu bilebilmeleri için
peygamberin haber vermesine ihtiyaç vardır.33

¾

İnsanlar, nefsin ve şehevî arzuların etkisi altında kalabilmektedir. Nefsin yapısında
ise kurtuluş umduğu yerde kişiyi helâke götürecek ve fayda beklediği yerde ona zarar
getirecek bir bilgisizlik ve hoyratlık vardır. Çoğu zaman ise bunun farkına varamaz.
İnsanların nefisleri karşısında aciz olması, onları nefsin ve şehevî arzuların etkisi
altında kalmayan, bütün davranışların sonuçlarını bilen bir peygambere muhtaç kılar.
Zira insanlar ancak peygamberlerin yönlendirmeleriyle nefislerini terbiye
edebilirler.34 Ayrıca Mâtürîdî’ye göre nefsânî duygu aklın rakibi kılınmış, ayrıca bu
duygu insana özgü arzu ve şehvetlerle bunları cazip gösteren şeytanlardan oluşan
yardımcılarla desteklenmiştir. Bu realite karşısında akıllara da bazı yardımcıların
verilmesi gerekir ki; bu yardımcılar da peygamberlerdir. Öte yandan bu
peygamberler insanlara mükâfatla cezayı hatırlatmakta, nefsin arzu ve istekleri
karşısında öğüt vermekte, onları aşağı arzulardan ve gayri meşrû zevklerden uzak
kalmaya teşvik etmektedir. Bu ise nefsânî duyguya zor gelen bir şeydir. İşte bu
sebeple insanlar, kendilerine âhireti hatırlatacak ve hak yolda ilerlemede destek

30

Mâtürîdî, Kitâbü’t-Tevhîd, 222-223.
Mâtürîdî, Kitâbü’t-Tevhîd, 227- 228.
32
Mâtürîdî, Kitâbü’t-Tevhîd, 228.
33
Mâtürîdî, Kitâbü’t-Tevhîd, 223.
34
Mâtürîdî, Kitâbü’t-Tevhîd, 224.
31
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verecek peygamberle ihtiyaç duymaktadırlar. Çünkü peygamberler insanlara
ebediyet yurdunun kolaylıklarını ve zorluklarını dile getirip anlatarak onların erdemli
davranış sergilemelerine yardımcı olurlar.35
¾

İnsanların, bu dünya hayatında çeşitli zorluklar ve meşakkatlerle karşılaştıkları ve
birtakım bela ve musibetlere maruz kaldıkları bilinen bir husustur. Bu tür durumlarda
çekilen elem, keder, acı ve ıstıraplar akılları meşgul etmekte, küçük büyük, gizli
aşikâr her bir alandaki gerçeği kavramaktan alıkoymakta ve sağlı düşünmekten alı
koymaktadır. Buna ilaveten nefsânî arzuların egemenliği, dünyevî emel ve lezzetlerin
çokluğu da akılları olumsuz etkilemektedir. Dolayısıyla olumsuz hadiselerin ve zor
zamanların yaşandığı durumlarda bunlardan etkilenmeyen, aklına hâkim olan, sağlık
düşünebilen, insanlara yol gösteren ve gerçeğe kılavuzluk eden bir peygamberin
varlığını zorunlu kılmaktadır.36

¾

İnsanlar, hayatlarını sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmeleri, hangi gıda ve
besinlerin faydalı, hangilerinin zararlı ve zehirli olduğunu bilmeleri için
peygamberlere ihtiyaç duymaktadırlar. Çünkü Allah, yeryüzünde insanlar için çeşitli
besinler ve ilâçlar yaratmıştır. Ancak insanların, onları denemeden sadece akıl
yoluyla hangisinin zararlı ve zehirli hangisinin faydalı olduğunu bilmeleri söz
konusu değildir. Onların denenmesi durumunda ise insanların zehirlenme ya da ölme
ihtimalleri söz konusudur. O halde yeryüzündeki nesnelerin mahiyetini, neyin faydalı
neyin zararlı olduğunu Allah’ın kendisine bildireceği bir peygamberin mevcudiyetini
kabul etmek gerekir. İşte peygamberlerin bu bildirimleri sayesinde insanlar, canlarını
tehlikeye atmadan beslenmekte ve hayatlarını devam ettirebilmektedir.37

¾

Bütün insanlar için çeşitli sanat ve mesleklerin, kültür ve medeniyetlerin
oluşturulmasında da peygamberlere ihtiyaç vardır. Çünkü insanın dünyada var
olmaya başladığı ilk evrede öğretilip eğitilmesi için dil bilgisine, hayatını
sürdürebilmesi için beslenmeye, beslenmek için hayvancılık ve ziraata, soğuk ve
sıcaktan korunmak için elbise ve eve, toplum düzenini sağlamak için de hukuka dair
bilgilere muhtaçtır. İnsan hayatı için zorunlu olan bu bilgileri birçok yeteneğe sahip
olmasına rağmen insanın kendi kendine ve tecrübe yoluyla öğrenmesi akla yatkın
görünmemektedir. Bu bakımdan insanların, yerleşik hayata geçip, şehirler halinde
düzenli bir hayat kurabilmelerini, düşüncede, sanatta, ilimde, kültür ve medeniyette
kısaca hayatın her sahasında ilerleme kaydedebilmelerini sağlayacak bir rehbere
ihtiyaçları vardır. Peygamberlere indirilen kutsal kitapların insanlara barınma, gıda,
üreme, eğitim, hukuk, siyaset, ticaret, çeşitli sanatlar, tıp gibi dünyevî ihtiyaçlara dair
ilk bilgilerin nübüvvet aracılığıyla öğretildiğini haber vermeleri de bu gerçeği
doğrulamaktadır.

35

Mâtürîdî, Kitâbü’t-Tevhîd, 231-232.
Mâtürîdî, Kitâbü’t-Tevhîd, 228.
37
Mâtürîdî, Kitâbü’t-Tevhîd, 225.
36
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¾

İnsanın aklıyla bir tek yaratıcıyı bulabilmesi mümkün olmakla birlikte, ilâhî lutuf ve
nimetler karşısında Rabbine şükrünü nasıl ifa edeceğini akıl yoluyla bilemeyeceği
için bu hususta da peygamberlerin yol göstermesine ihtiyacı söz konudur. Şöyle ki;
insanlar nimet ve lütuf sahibini tanıyıp teşekkürde bulunmanın yerinde bir davranış
olduğunu, onu inkâr edip nimetine karsı nankörlük göstermenin de çirkin bir fiil
niteliği taşıdığını aklen bilmektedirler. Ancak Allah’tan başka hiçbir akıl sahibi
O’nun verdiği nimetler karşısında kendisine tam manasıyla nasıl şükredileceğini
aklıyla tam manasıyla bilemez. Şu halde bu durum, nimetlerin sahibinden şükrün
nasıl ede edilmesi gerektiğine dair bilgi alıp akla haber verecek birinin (peygamber)
bulunmasını zorunlu kılar.38

¾

İnsan din ve inanç konularında vâcip ve müstahil olanı bilme ve kavrama yeteneğine
sahip olsa da mümkün, câiz ve mubah kapsamına giren hususları, peygamberin yol
göstericiliği olmaksızın aklıyla bilmeleri mümkün değildir. Bunları bilebilmek için
peygamberlere ihtiyaç vardır. Mâtürîdî bu hususu özetle şöyle açıklar: Akıl maslahat
ve mefsedetlerin bir kısmını fark edebilir, fakat çoğu şeyleri idrak etmekten acizdir.
Özellikle de çelişkili durumlarda, belki bir kısmını müstakil olarak idrak edebilir,
bazısını idrakte ise yetersiz kalır, bir çıkış yolu bulamaz. Bir kısmında ise tereddütte
kalır, karar veremez. Bu nedenle aklın iki ihtimalden birini tercih edemeyip
tereddütte kaldığı hususlarda (mümkün) örneğin bir şey hakkında iyi olduğu yönünde
zann-ı gâlibin ve çirkinliği yönünde de vehmin olması durumunda ortaya çıkan
karışıklığı/tereddüdü, peygamberler, getirmiş olduğu vahiyle ortadan kaldırır. Aklın
idrak edebileceği hususlarda (vâcip ve müstahil) ise peygamberlerin getirdiği bilgiler
aklı destekleyip teyit eder. Bu durum, akıl ve naklin çeliştiğini değil birbirini
desteklediğini gösterir. Dolayısıyla peygamberlerin aklın anlamakta yetersiz kaldığı
veya tereddüde düştüğü hususları (mümkün) açıklaması ve bu konudaki ihtimalleri
ortadan kaldırması, aklın idrak edebileceği hususlarda ise onu desteklemesi
nübüvvetin gerekli olduğunu göstermektedir.39

¾

İnsanın sadece aklî yetenekleri ve duyularıyla uhrevî konuları bilmesi mümkün
değildir. Ölüm sonrası hayata dair bilgiler ancak bir peygamberin haber vermesi ile
bilinebilir.40 Bu nedenle aklın vahiy ve peygamber tarafından aydınlatılmasına ve
tamamlanmasına; insanın hemcinslerine karşı olan davranışlarının düzenlenmesine
kadar her türlü fiillerinde, hangi işlerin insanı cennete hangilerinin cehenneme
götüreceğinin bilinmesinde kısaca ilâhîyat, ibadet ve âhiret konularında doğru bilgi
almak için Allah’ın gönderdiği peygamberlere ihtiyaç söz konusudur.41

2.3. Nübüvvetin İspatı

38

Mâtürîdî, Kitâbü’t-Tevhîd, 226-227.
Mâtürîdî, Kitâbü’t-Tevhîd, 230-231.
40
Mâtürîdî, Kitâbü’t-Tevhîd, 226, 229.
41
Mâtürîdî, Kitâbü’t-Tevhîd, 224, 227.
39

Full Text Book

Page 391

euroasiasummit.org

INTERNATIONAL EUROASIA
Congress on Scientific Researches and Recent Trends 9
18-20 February 2022/Antalya – Turkey

Mâtürîdî, insanlığın nübüvvete olan ihtiyacını bu şekilde temellendirdikten sonra
nübüvvetin ispatı ve peygamberlerin delilleri hususuna yer verir. Ona göre
peygamberlerin nübüvvetlerinin doğruluğunu ispat edecek kendilerine has burhan ve
delilleri vardır. Nübüvveti inkâr edenlerden hiçbirisi birçok imkâna sahip olmasına
rağmen peygamberlerin iddialarını ve delillerini geçersiz kılacak bir delille sahip
olamamıştır.42 Mâtürîdî’nin de işaret ettiği üzere İslam düşüncesinde nübüvvetin
ispatıyla ilgili üzerinde en önemli problem, Allah elçisi olduğunu iddia eden bir
kimsenin insanlar tarafından kabul edilebilmesi için doğruluk ve güvenirliğinin nasıl
kanıtlanacağı hususudur. Bu nedenle gerçek peygamber ile sahtesini ayırt etmeyi
sağlayan bir kriterin ortaya konulmasını gerekli gören kelam âlimleri, çeşitli ispat
metotları geliştirmişlerdir. Bu bağlamda nübüvvet iddiasında bulunan zatın sözlerinin
doğruluğunu ispat eden, tehaddî (meydan okuma) ile birlikte, insan gücünü aşan ve
tabiat kanunlarına aykırı olarak zuhur eden bir delil getirmesi gerektiğini
savunmuşlardır. Bu anlamda en önemli delilin ise aklen mümkün, fiilen vâki olan ve
peygamberliğinin doğruluğunu dıştan destekleyen mucizeyi kabul etmişlerdir. Bununla
birlikte nübüvveti ispatta sadece mucizenin yeterli olup olmayacağı konusunda ihtilaf
etmişlerdir.43 Âlimlerinin büyük bir kısmı peygamberin, Allah elçisi olduğunu
kanıtlayacak bir mucize getirmesini gerekli ve yeterli görürken, bir kısmı, mucizenin
dışında başka delillerin de kullanılabileceğini savunmuşlardır. Eş‘ariyye’den İmam
Eş‘arî, Bâkıllânî, Bağdâdî, Âmidî, Mâverdî, Cüveynî, Teftâzânî, Mâtürîdiyye’den
Pezdevî, Ebü’l-Muîn en-Nesefî ve Sâbûnî gibi âlimler ile Mu‘tezile ve Şîa âlimlerinin
çoğunluğu peygamberin doğruluğunu bilmenin ilk şartı olarak, mucizeyi zorunlu kabul
etmiştir. Buna mukabil İmam Mâtürîdî başta olmak üzere Eş‘arîlerden Fahreddin erRâzî ve Gazzâlî, Selefiyye’den İbn Teymiyye gibi bazı âlimler, nübüvveti ispatta
mucizenin mutlaka gerekli şart olmadığını, mucizenin dışında peygamberlerin güzel
ahlakları, örnek yaşantıları ve getirdikleri mesajlar gibi delillerin de kullanılabileceğini
söylemişlerdir.44 Bu konuda ikinci görüşü benimseyen Mâtürîdî, nübüvvete delâlet
etmede sadece mucizenin yeterli olmadığını, bunun dışında peygamberlerin getirdikleri
mesajlar ile örnek yaşantıları (hüsn-i sîret) ve yüksek ahlaklarının da önemli rol
oynadığını, bu nedenle nübüvveti ispatta tüm bu hususların bir arada değerlendirilmesi
gerektiğini söylemektedir.45 Bu bağlamda nübüvvetin ispat delillerinin iki kısma
ayrıldığını ifade etmekte ve ilk sırada peygamberlerin hal ve davranışlarını, güzel
ahlaklı oluşlarını ve getirdiği mesajlarını zikredip, bunların insanlar üzerinde daha etkili
olduğuna dikkat çekmekte, ellerinde zuhur eden olağanüstü mucizeleri ise ikinci planda
42

Mâtürîdî, Kitâbü’t-Tevhîd, 232.
Halil İbrahim Bulut, Kur’an Işığında Mûcize ve Peygamber (İstanbul: Rağbet Yayınları 2002), 80, 96; a.mlf.,
“Mûcizenin İmkân ve Delâleti Konusunda İleri Sürülen İtirazlar”, SAÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi 4 (2001), 173174.
44
Bk. Bulut, Kur’an Işığında Mûcize ve Peygamber, 83; Yusuf Şevki Yavuz, “Nübüvvet”, Türkiye Diyanet Vakfı
İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 2007), 33/283; Recep Önal, Muhammed Murtazâ ez-Zebîdî’nin
Hayatı, Eserleri ve Nübüvvet Görüşü, (Sakarya: Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek
Lisans Tezi, 2017), 142 vd.
45
Mâtürîdî, Kitâbü’t-Tevhîd, 233; 236-238, 254.
43
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ele almaktadır.46 Çünkü ona göre her toplum, kendilerine gönderilen peygamberlerin
mucizeleri olmasa bile onların söylediklerini kabul etmeyi gerektiren birçok doğruluk
alâmetine şâhit olmuştur. Bu nedenle nübüvvet, mucizeyle sabit olabileceği gibi
peygamberlerin ahlâkı, fazîleti, şemâli, seciyesi, doğruluğu, güvenirliği, kendilerinden
başka insanlarda bulunmayacak derecede sahip oldukları üstün özelikleri gibi diğer
delillerle de ispat edilebilir.47
Buna göre Mâtürîdî’nin nübüvvetin ispatı konusunda biri peygamberin örnek ahlâkı,
şahsiyeti, hayatı ve getirdiği mesajları, diğeri de onun elinde mucizenin
gerçekleşmesinden hareket edilmesi şeklindeki iki ilkeden hareket ettiği
anlaşılmaktadır.
Mâtürîdî, mucize konusunu ele alırken, onun olağanüstü olması bakımından kerâmet ve
irhas gibi hârikulâde olaylara ya da kâhinlerin ve sihirbazların sihir, büyü ve illüzyon
gibi şeylere benzediğini gerekçe göstererek nübüvveti ispatta delil olarak
kullanılamayacağına dair ileri sürülen iddiaları gündeme getirmekte, mucizenin temel
özelliklerine dikkat çekerek onlardan kıyaslanamayacak şekilde farklı olduğunu
vurgulayıp, bu tür iddiaları da reddetmektedir.48
2.4.

Hz. Muhammed’in Nübüvvetinin İspatı

İmam Mâtürîdî, nübüvvetin ispatı bahsini ele alırken Hz. Muhammed’in peygamberliğine
özel bahis açmakta ve onun nübüvvetine ilişkin iddialara da yer vererek, hem bu iddiaları
cevaplandırmakta hem de onun nübüvvetini ispatlamaya çalışmaktadır.49 Mâtürîdî’nin bu
yöntemi, diğer kelam âlimleri tarafından da takip edilen bir usuldür. Nitekim kelam
âlimleri nübüvvet bahsini incelerken konuyu genel olarak “nübüvvet müessesesinin ispatı”,
ve “Hz. Muhammed’in peygamberliğinin ispatı” şeklindeki iki başlık altında ele alıp
incelemişlerdir. Telif ettikleri eserlerinde Hz. Muhammed’in nübüvveti ile ilgili olarak,
“A‘lâmü’n-Nübüvve,
Beşâirü’n-nübüvve,
İsbâtü’n-nübüvve,
Hucecü’n-nübüvve,
Emârâtü’n-nübüvve, Delâʾilü’n-nübüvve” gibi özel bahis açmışlardır. Bu başlıklar altında
“Yahudiler, Hıristiyanlar, Mecûsîler ve Berâhime’nin birtakım itirazlarına yer vermek,
bunlara karşı Hz. Muhammed’in mucizeleri, üstün ahlak sahibi oluşu ve getirdiği mesajın
temel özellikleri üzerinde durarak cevap verilmek” bağlamında konuyu açıklamaya
çalışmışlardır. Bu çerçevede önce Hz. Muhammed’in varlığı, nesebi, doğumu, isimleri,
sıfatları ve kişiliğini kısaca hayatını ön plana çıkarmışlardır.50

46

Mâtürîdî, Kitâbü’t-Tevhîd, 236, 238.
Mâtürîdî, Kitâbü’t-Tevhîd, 236-238, 254.
48
Mâtürîdî, Kitâbü’t-Tevhîd, 230, 235, 233, 237-238.
49
Bk. Mâtürîdî, Kitâbü’t-Tevhîd, 254-266.
50
Bk. İmâmü’l-Haremeyn el-Cüveynî, Kitâbu’l-İrşâd, nşr. Z. Umeyrât (Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1995),
139-141; Ebü’l-Muîn en-Nesefî, Tebsıratü’l-Edille, nşr. H Atay-Ş. A. Düzgün (Ankara: DİB Yayınları, 2003),
2/52-58; Pezdevî, Ehl-i Sünnet Akaidi, 136–141
47
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Mâtürîdî’ye göre, Hz. Muhammed’in nübüvvetini ispat eden üç temel husus vardır.
Bunlardan ilki, onun kendi şahsı, güzel ahlakı ve sireti; ikincisi, hissî ve aklî mucizeleri; 51
üçüncüsü de kendisine olan ihtiyaçtan doğan sosyolojik realitelerin ortaya çıkmasıdır.
Mâtürîdî, bu delillerden her birini detaylı olarak ele alıp Muhammed’in nübüvvetini ispat
etmeye çalışmaktadır.52 Burada şunu ifade etmekte fayda vardır: Mâtürîdî, bu konuyu
açıklarken özellikle aklî mucize olarak kabul ettiği Kur’an üzerinde önemle durmakta,
diğer mucizelerden üstün olduğuna dikkat çekmekte ve bu üstünlüğün hangi yönlerden
olduğunu ayrıntılı olarak açıklamaya çalışmaktadır. Nitekim İmam Mâtürîdî, Kur’an’ın
diğer mucizelerden üstün oluşunu şu ifadeleriyle dile getirmektedir: “Şimdiye kadar
sözünü ettiğim bütün kanıtlar ve mucizeler Muhammed için de mevcuttur, ona ait olmak
üzere süregelen, nübüvvetinin ispatını ve peygamberlerin sonuncusunu teşkil ettiğini
vurgulayan başka mucizeler de vardır. Onlardan biri elimizde bulunan Kur’an’dır. Hz.
Peygamber bununla bütün inkârcılara meydan okumuş ve onun bir benzerini
oluşturmalarını hatta bunun için cinlerin ve insanların kendilerine yardımcı olmasını
istemiştir. Kur’an’ın benzerini meydana getirmeye, beyinsizliği yüzünden soydaşlarınca
terkedilen bilgisiz ve aptal kimseden başka teşebbüs eden bulunmamıştır. Kur’ân-ı
Kerîm’de kıyamet gününe kadar ortaya çıkacak olan hadislere ve ihtiyaçlara ait hükmün
açıklaması vardır, ta ki onun gaybı ve ebediyete kadar olacak şeyleri bilen zâtın nezdinden
geldiği anlaşılmış olsun. Yine Kur’an’da, ileride ülkelerin fethedileceği ve Cenâb-ı
Hakk’ın İslâmiyet’i diğer din mensupları arasında yayacağı ve tarihte vuku bulmuş
olaylara dair haberlerin beyanı vardır.”53 Mâtürîdî’nin bu ifadesine göre diyebiliriz ki; Hz.
Muhammed’in insanlara gönderilen son peygamber olması nedeniyle kendisinden sonra
gelecek olan bütün insanlara hitap eden bir mucize bırakması gerektiği için geçici hissî
mucizeler yerine, kalıcı bir mucize göstermesi gerekiyordu. Bu da ancak insanın aklına ve
bilgisine hitap eden bir mucize olabilirdi. Bu bağlam, Kur’an-ı Kerim’de de müteaddit
defalar ilahî hitabın mu‘ciz yönüne vurgu yapılmasından rahatlıkla anlaşılabilir.54
Dolayısıyla belli bir dönem ve mekânla sınırlandırılamayan, muhatapların her zaman
müracaat edip değerlendirebilecekleri ve bir kanaate varabilecekleri İslâm’ın sürekli olan
51

Bk. Kelam literatüründe, Hz. Muhammed’in gösterdiği mucizelerin daha iyi anlaşılması için değişik tasnif
çeşitleri benimsemişlerdir. Yapılan bu tasniflere bakıldığında mucizelerin idrak edilmesi ve anlaşılması
bakımından genel olarak üç kısımda mütalaa edildiği görülmektedir. Bunlardan ilki, her asırdaki akıl sahibine
hitabeden aklî ve mânevî mucize olan Kur’an-ı Kerim, ikincisi, Hz. Muhammed’in devrindeki insanların,
duyu organlarıyla müşahede ettiği hissî mucizeler, üçüncüsü de Hz. Muhammed tarafından geçmişe ve
geleceğe dair bilgi verdiği haberî mucizelerdir. Âlimlerin çoğunluğu, onun göstermiş olduğu tüm
mucizelerin, kendi çağdaşları tarafından bizatihi kabul edildiğini, daha sonra gelen nesiller tarafından da
tevâtür yoluyla nakledilen bu mucizelerin aynı şekilde benimsendiğini belirtmişlerdir. Bununla birlikte Câhiz,
Gazzâlî, İbn Rüşd ve Fahreddin er-Râzî gibi âlimler, bu mucizeler arasında hassaten Kur’an’ı ön plana
çıkarmışlardır. Çünkü onlara göre Kur’an mucizesi akıl ve basiretle idrak edilebilen bir kanıt olup, diğer
mucizelerde olduğu gibi muayyen bir zamana ve mekâna hitap etmez, her asırdaki insanların akıllarına hitap
eder (Bk. Cüveynî, Kitâbu’l-İrşâd, 139-141; Ebü’l-Muîn en-Nesefî, Tebsıratü’l-Edille, 2/52-58; Pezdevî, Ehli Sünnet Akaidi, 136–141; Bulut, Kur’an Işığında Mûcize ve Peygamber, 60-61, 245).
52
Mâtürîdî, Kitâbü’t-Tevhîd, 254-258.
53
Mâtürîdî, Kitâbü’t-Tevhîd, 238ç
54
Bk. el-Bakara, 2/23-24; en-Nisâ 4/153; el-En’âm 6/7–9; el-İsrâ 17/90; el-Ankebût 29/47-51; el-Ahzâb 33/3940
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tek mucizesi, Kur’an-ı Kerim’dir. Bu bağlamda Mâtürîdî, Kur’an’ın i’câzını “lafız ve
üslûp/fesâhat ve belâgat”, “mânâ ve muhtevâ” ve “Kur’an’ın tafsilatıyla mütevâtir oluşu”
şeklinde üç yönüyle ele almakta ve detaylarını Kitâbü’t-Tevhîd’din farklı yerlerinde ve
farklı bağlamlarda ayrıntılı olarak açıklamaktadır.55
Mâtürîdî’nin Hz. Peygamberler ile ilgili dikkat çektiği bir diğer husus ise bütün
peygamberlerin her ne kadar ilahî vahyin insanlara ulaştırılması için görevlendirilmiş olsalar
da netice de diğer insanlar gibi Allah’ın kulları olmasıdır. Bu nedenle onlar her şeyden önce
bir beşerdirler; onlarla diğer insanlar arasında insan tabiati ve mahiyeti yönünden hiçbir bir
fark yoktur. Onlar da tıpkı bizim gibi doğup büyürler, yiyip içerler, evlenip aile ve çocuk
sahibi olurlar, ticaret yaparlar, bela ve musibetlerle karşılaşırlar, hastalanırlar, yaşlanır ve
ölürler. Mâtürîdî’nin bu hususa dikkat çekmesinin temel nedeni Ehl-i Kitab’ın kendilerine
gönderilen peygamberlerden bir kısmını beşer vasfından çıkararak onlara oğulluk gibi yeni
statüler verip, onları ilahlık mertebesine çıkarmalarıdır. Bu nedenle Mâtürîdî hem Te’vîlât’ta
hem de Kitâbü’t-Tevhîd’de bu konuya dikkat çekmiş; Ehl-i Kitab’ın, yanlış ve hatalı bir
nübüvvet anlayışına sahip olduklarını ispatlamaya çalışmıştır.56 Bilhassa Kitâbü’t-Tevhîd’de
bununla ilgili olarak Hıristiyanlar için özel bir bölüm ayırmakta, Îsâ ile ilgili inançlarına
sistemli eleştiriler yöneltmektedir.57 Mâtürîdî’nin dikkat çektiği bu hususa, Kur’an’da da yer
verilmekte, peygamberlerin beşerî özelliklerinden bahsedilerek58 tıpkı bizim gibi birer insan
olduklarına, onları sevip saymada aşırıya giderek “rab” ve “ilah” mertebesine yükseltmemek
gerektiğine dikkat çekilmektedir. Bu bakımdan beşerî sıfatlar, peygamberlerin, diğer
insanlardan farklı olmadıklarını ve ilahlık mertebesine çıkartılamayacaklarını göstermesi
bakımından büyük önem taşımaktadır. Dolayısıyla peygamberlerin Allah’ın seçilmiş elçileri
olmaları ve bu sebeple diğer insanlardan ayrı bir makama ve farklı özelliklere sahip
bulunmaları Mâtürîdî’nin de ifade ettiği üzere kendilerine tıpkı Yahudilerin Hz. Üzeyir’e,
Hıristiyanların da Hz. Îsâ’ya ulûhiyet atfetmeleri (et-Tevbe 9/30) gibi hiçbir zaman insan
vasfından çıkartacak bir takım ilâhî sıfatların yüklenmesini gerektirmez.
TARTIŞMA VE SONUÇ
İslam inancına göre insanlar, Allah’a kulluk etmek ve bu konuda denenmek üzere
yaratılmıştır ve âhirette sorguya çekileceklerdir.59 Allah, merhameti gereği insanları imtihan
hususunda yardımsız bırakmamış, onlara dünya ve âhiret mutluluğunu kazanmada rehberlik
etmeleri için tarih boyunca her topluma peygamberler göndermiştir. Peygamberlerin temel
görevleri ise Allah’tan aldıkları itkad, amel ve ahlaka dair ilâhî mesajları insanlara tebliğ
etmek, Yaratıcı ile yaratılan arasındaki ilişkilerin nasıl olması gerektiğini açıklamak, hakikat
yollarını göstermek, iyi-kötü, hayır-şer, doğru-yanlış, hak-batıl vb. hususları anlatmak ve bu
55

Mâtürîdî, Kitâbü’t-Tevhîd, 243-245, 257-258; 261-265.
Bk. Recep Önal, Ebû Mansûr el-Mâtürîdî’ye Göre İslam Dışı Dinler (Bursa: Emin Yayınları, 2013), 163-211,
275-310, 325-333.
57
Bk. Mâtürîdî, Kitâbü’t-Tevhîd, 266-272.
58
Âl-i İmrân 3/144; el-A’râf 7/6; er-Ra‘d 13/38; el-Kehf, 18/110; el-Enbiyâ 21/8; el-Furkân 25/20; eş-Şu‘arâ
26/80
59
Bk.el-Bakara 2/21, 155–156; Âl-i İmrân 3/186; el-Enfâl 8/28; ez-Zâriyât 51/56; et-Teğâbün 64/15.
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konuda önderlik etmektir. Çünkü insan aklı, dinin temel inanç, ibadet ve ahlak esaslarını tam
anlamıyla idrak etmeye yeterli değildir. Aklın bu acizliği nedeniyle Allah, insanlara yüklediği
sorumlulukları, emir ve yasaklarını bildirmek için merhameti gereği peygamber göndermiştir.
Bu bakımdan din ve dinî hayatın nübüvvet ile başladığını söyleyebiliriz. Nübüvvet yok
sayıldığı takdirde din diye bir kurum ortada kalmaz. Bu nedenle İslam’da bütün
peygamberlere ve getirdikleri kitaplara inanmak farz kılınmış, Allah’a imandan sonra iman
esaslarının ikincisi kabul edilmiştir. Kelâm literatüründe de İslâm inanç esasları genel olarak;
ilâhiyyât, nübüvvât ve sem’iyyât ana başlıklarıyla ele alınmış, detayları bu plan çerçevesinde
açıklanmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda müellifimiz Mâtürîdî, serlerinde nübüvvet bahsini
genel olarak nübüvvetin imkânı, gerekliği, ispatı, peygamber göndermenin hükmü,
peygamberlerin temel özellikleri ve son olarak da Hz. Muhammed’in nübüvvetinin ispatı
çerçevesinde ele alıp incelemiştir. Allah’ın peygamber göndermesini merhameti, lutfu ve
hikmeti gereği zorunlu kabul etmiştir. Ona göre göre Allah’ın hikmeti, adaleti, ihsanı ve lutfu
açıktır. Her akıl sahibi insan da Allah’ın fiillerinde bir hikmet ve gayenin bulunduğunu idrak
eder ve peygamberlerin adalet, hikmet, ihsan, bağış ve bir lutfun gereği olarak insana
gönderildiklerini kabul eder.
Nübüvveti inkâr edenlerin tezlerini felsefî temelden yoksun bulan Mâtürîdî, peygamberliği,
insanlığın hem dünya hem de âhiret mutluluğunu elde etmesi için gerekli görmüş; bu
gerekliliği de genelde insanın özelde aklın bütün alanları kapsama yetersizliğinden hareketle
temellendirmeye çalışmıştır. Bu bağlamda insanların farklı yaratılışta olmaları, kendileri için
değerler yelpazesinde her şeyin yerli yerince konulması gerçeği karşısındaki acziyetleri,
yaratıcıya “kulluk” gayesini yerine getirmede duyulan ihtiyaçların sağlanması gibi hususlar
üzerinde durmuştur. Bu suretle nübüvvete olan ihtiyacı insanın entelektüel, psikolojik ve
sosyal yetersizliklerini ve zaaflarını gerekçe göstererek insanî bir temele dayandırmıştır.
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ÖZET
İslâm teolojisinde belâ ve musibetlerin ve bunlardan ötürü yaşanan elem, acı ve ıstırapların
kaynağını, sebeplerini ve hikmetlerini eserlerinde konu edinip mükellef olan varlıklar ve
mükellef olmayan varlıklar bağlamında tartışılmıştır. Genel anlamda kötülük olarak ifade
edebileceğimiz elem, acı ve ıstırapların imtihan, ibret, günahlara karşılık kefâret vb. çeşitli
hikmetleri bulunduğu tezinden hareketle ilahî adalet, hikmet ve rahmetle çelişmediği görüşü
benimsenmiştir. Mu‘tezilî âlimleri bu konuyu genel olarak Allah’ın fiilleri, ta‘dîl ve tecvîr ve
salah ve aslah bağlamında ele almışlardır. Mu‘tezile, Allah’ın âdil ve hakîm olmasını, asla
kötülük yapmayacağını, bütün eylemlerinin iyi, değerli ve hikmetli olduğunu kabul etmek
anlamına geleceğini belirterek, O’nu mutlak iyilikle özdeşleştirmektedirler. Nitekim Mu‘tezilî
âlimlerin çoğu, Allah’ın bütün eylem ve fiillerinde bir hikmet, illet ve sebep bulunduğunu,
hikmetsiz ve illetsiz bir iş yapmayacağını, varlıkları bir sebebe ve hikmete dayalı olarak
yarattığını, dolayısıyla bütün eylemlerinin iyi, değerli ve hikmetli olduğunu savunmuştur.
Maruz kalınan bela ve musibetleri, kaynağı bakımından genel olarak biri ilahî diğeri beşerî
kaynaklı olmak üzere iki kısımda değerlendirmişlerdir. İlahî kaynaklı musibetlerin ilahî
hikmet gereği iyi ve güzel olarak yorumlanması gerektiğini söylemişlerdir. Çünkü onlara göre
bu tür musibetlerin bir kısmı ibret ve ders almaya, bir kısmı günahlarının affedilmesine
(kefârete), bir kısmı imtihana diğer bir kısmı da nefislerin tezkiye edilmesine ve manevî
derecelerin yükseltilmesine yönelik olarak gerçekleşir. Beşerî kaynaklı bela ve musibetlere
gelince; Mu‘tezile’ye göre bunlardan insanların kendisi sorumlu olduğu için bu tür
musibetlerle kendi özgür iradeleri ve bilinçli seçimiyle yapıp etmelerinin bir sonucu ve cezası
olarak karşılaşmaktadırlar. Bu nedenle başa gelen musibetler ilahî kaynaklı ise insanlar
bunlara karşılık olarak ahirette büyük mükâfat ve nimete kavuşacaklardır. Şayet beşeri
kaynaklı ise çekilen acı, elem ve ıstıraplara karşılık Allah tarafından bir mükâfatın (bedel,
ivaz) verilmesi söz konusu olmayacaktır.
Bu tebliğde yukarıdaki teorik zemin dikkate alınarak musibetleri ve bunlar yüzünden yaşanan
acı, elem ve ıstırapları kendi teolojik sistemleri içerisinde açıklamaya çalışan Mu‘tezilî
âlimlerin konuya yaklaşımları genel hatlarıyla tespit edilmeye çalışılacaktır..
Anahtar kelimeler: İslam, Kelam, Mu‘tezile, Belâ, Musibet.
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ABSTRACT
In Islamic theology, the source, causes and wisdom of troubles and calamities and the
suffering, pain and suffering due to them are discussed in the context of responsible beings
and non-chargeable beings. We can express the pain, pain and suffering as a test, lesson,
atonement for sins, etc., which we can express as evil in general. Based on the thesis that it
has various wisdoms, the view that it does not conflict with divine justice, wisdom and mercy
has been adopted. Mu‘tazilite scholars have generally dealt with this issue in the context of
Allah’s actions, ta’dil and taqwir, and salah and Aslah. In general, the Mu‘tazila approached
the subject within the framework of the principle of justice, which is one of their five basic
principles (Usûl-i Hamse). The Mu‘tazila identify Allah with absolute goodness, stating that it
means accepting that Allah is just and omnipotent, that he will never do evil, and that all his
actions are good, valuable and wise. As a matter of fact, most of the Mu‘tazilite scholars
argued that there is wisdom and cause in all of Allah’s actions and actions, that He will not do
anything without wisdom and cause, that He created beings based on a reason and wisdom,
therefore all his actions are good, valuable and wise.
They evaluated the scourges and calamities they were exposed to in two parts, one of divine
and the other of human origin, in terms of their source. They said that calamities of divine
origin should be interpreted as good and beautiful in accordance with divine wisdom.
Because, according to them, some of these misfortunes take place for taking lessons and
lessons, some for the forgiveness of sins, some for testing, and some for cleansing the souls
and raising spiritual degrees. As for human-induced troubles and calamities; According to the
Mu‘tazila, people face such misfortunes as a result and punishment of their own free will and
conscious choice, because they are responsible for them.
In this paper, considering the above theoretical ground, the approaches of Mu‘tazilite scholars
to the subject, who try to explain the calamities and the pain, suffering and suffering due to
them, within their theological systems, will be tried to be determined in general terms.
Keywords: Islam, Kalam, Mu‘tazila, Troubles, Calamities.
GİRİŞ
İslam inancına göre insanoğlu yeryüzünde denenmek ve imtihan edilmek için yaratılmıştır.
Nitekim Kur’an’da dünyanın imtihan, ahiretin ise ceza ve mükâfat yurdu olduğu, bu anlamda
insanın başıboş bırakılmadığı, Allah’a kulluk etmek üzere yaratıldığı ve bu konuda hesaba
çekileceği bildirilmektedir.1 İmtihanın olduğu yerde iyi-kötü, hayır-şer, güzel-çirkin, acılezzet, menfaat-zarar, sağlık-hastalık, bolluk-darlık, rahatlık-musibet vb. birbirine zıt ve karşıt
olan durumlar kaçınılmazdır. İmtihanın anlamlı olması bunlara bağlıdır. Çünkü insan,
antropolojik ve psikolojik yapısı itibariyle iyiliği (hasenât) de kötülüğü (seyyiât) de işleyecek
potansiyele sahip bir varlıktır. Bu özelliği sebebiyle iki durum arasında tercih yapabilecek
özgür bir iradeye de sahip olmak durumundadır. Bu itibarla denenme, insanın iyilik
1

Enbiyâ 21/16; Zâriyât 51/56-58; Mülk 67/2; Tîn 95/4-5; Zilzâl 99/7-8.
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potansiyelini geliştirmesi, kötülüğe olan meylini de kontrol altına alması Allah’ın istediği
yönde hareket etmesi veya etmemesi şeklinde gerçekleşmektedir.2
Öte yandan imtihanın bir gereği olarak insanoğlu hayatının çeşitli dönemlerinde deprem, sel,
yangın gibi doğal afetler, çeşitli mahrumiyetler, ölümler, salgın hastalıklar vb. belâ ve
musibetlere maruz kalabilmektedir. Bu tür durumlarda insanoğlu fıtratı gereği güven
duygusunu kaybedebilmekte, endişe ve korkuya kapılabilmekte, kendini güçsüz, aciz ve
çaresiz hissedebilmektedir. İşte böylesi bir durumda insan bir an önce iç dünyasında hissettiği
elemi, üzüntüyü ve kederi hafifletecek, kendisini teselli edecek, kendine güven verecek
kudretli, güçlü, aşkın ve yüce bir varlığa yönelme ve ona sığınma ihtiyacı duymaktadır.3 İnsan
hayatının her safhasında yer alan din ve dinî değerler de inanan kişinin bu ihtiyacını
karşılamada büyük bir önem taşımaktadır. Dinin bu fonksiyonu özellikle insanın başına gelen
musibetleri algılaması, anlamlandırması ve açıklamasında kendini göstermektedir. Çünkü din
insanlara bir anlam, gaye ve amaç sunar. Öte yandan bireye günlük hayatta maruz kaldığı bela
ve musibetleri anlamlı ve değerli kılarak olumlu bir referans çerçevesi sunar, onlarla başa
çıkmada, çekilen elem ve ıstırapları hafifletmede yardımcı olur, teselli ve ümit verir, ruhunu
sakinleştirir.4 Bu açıdan dinin insanın içsel huzura kavuşması ve yaşam sürecini sağlıklı bir
şekilde tamamlaması açısından büyük önem arz ettiği söylenebilir. Kur’an’da da dinin bu
yönüne işaret edilerek, insanın anlam arayışında ona yol gösterici bir özelliğe sahip olduğuna
birçok ayette dile getirilerek, zor zamanlarla nasıl baş edileceği bizlere sunulmaktadır. Bu
anlamda insanın belli bir amaç için yaratıldığı ifade edilerek yaratılışının anlamına dikkat
çekilmekte;5 insanın varoluş gayesinin ise Yaratıcına karşı kulluk olduğu, bu konuda
insanların imtihana tabi tutulacağı, açıkça beyan edilmektedir.6 Buna ilaveten imtihan
konularından ve çeşitlerinden de bahsedilmekte, imtihan konularının kişiden kişiye farklılık
arz edebileceğine, bu farklılığın da imtihanın bir parçası olduğuna dikkat çekilmektedir. Bu
bağlamda tarihin her döneminde insanların kıtlık, kuraklık, yokluk, açlık, sıkıntı, korku,
zenginlik, fakirlik, deprem, hastalık, evlat, mal ve can eksikliği vb. çeşitli imtihan vasıtasıyla
denendikleri vurgulanmaktadır.7
Diğer taraftan Kur’an’da insanları musibetlerin görünen ve görünmeyen manaları üzerinde
düşünmeye ve tefekkür etmeye teşvik etmekte, bunlardan bir kısmının imtihan, bir kısmın
ibret ve ders almaya yönelik olduğuna işaret ederek, bu tür hadiselerin nasıl yorumlanması
gerektiğine dair bizlere yol da göstermektedir. Bu bağlamda birçok ayette peygamberlerini
bile musibetlerle imtihan ettiğine dikkat çekilerek, onların örnekliği üzerinden musibetlere
karşı nasıl bir tutum sergilemek gerektiğini de bizlere anlatılmaktadır. 8 Bu anlamda ideal tavır

2

İlhami Güler, Allah’ın Ahlâkîliği Sorunu (Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 1998), 148.
Hayati Hökelekli, Din Psikolojisi (Ankara: TDV Yay., 1998), 87; Hüseyin Peker, Din Psikolojisi (İstanbul:
Çamlıca Yay., 2018), 77-78.
4
Osman Pazarlı, Din Psikolojisi (İstanbul: Remzi Kitapevi, 1982), 39.
5
Enbiyâ 21/16, 34-35; Müminûn 23/115; Ankebût 29/2-3; Kıyâmet 75/36; Tîn 95/4-5; Zilzâl 99/7-8.
6
Bakara 2/155; Kehf 18/7; Hûd 11/7; Zâriyât 51/56-58; Mülk 67/2.
7
Bakara 2/155; Âl-i İmrân 3/186; A’râf 27/94; Enfâl 8/28; Enbiyâ 21/35; Şûrâ 42/27.
8
Âl-i İmrân 3/159; Nahl 16/99; Ankebut 29/58-59; Zümer 39/10.
3
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olarak Hz. Eyyûb ve Hz. Ya‘kûb gibi peygamberler örnek gösterilerek tıpkı onlar gibi başa
gelen musibetlere karşı yakınmadan ve sızIanmadan sabretmek ve Allah’a sığınmak
gerektiğini müminlere tavsiye edilmekte; bunun karşılığında hesapsız mükâfatlandıracağı
vaad edilmektedir.9
Mu‘tezilî kelâmcıları musibetleri ve bunlar yüzünden çekilen doğal acı, elem ve ıstırapları bir
realite olarak kabul etmekte; ilim, irade ve kudret sıfatlarıyla doğrudan ilgili olduğu için
Allah’ın fiilleri kapsamına değerlendirmektedirler. Bu bağlamda belâ ve musibetlerin
kaynağını, sebeplerini ve hikmetlerini eserlerinde konu edinip mükellef olan varlıklar ve
mükellef olmayan varlıklar bağlamında tartışmaktadırlar. Konuya dair görüşlerini Allah’ın
fiilleri bağlamında “Allah’ın Yarattıklarını Elemlendirmesi” alt başlığında dile
getirmektedirler.10 Bu konuda ilahî adaleti esas alan Mu‘tezilî âlimler, genel anlamda ilahî
fiillerde asla şer ve kötülük olamayacağı, aksine iyilik, adalet ve hikmet bulunduğu
prensibinden hareketle bela ve musibetler şer ve kötülük değil hayır ve iyi olarak kabul
etmektedirler. Bu yüzden Allah’ı mutlak iyilikle özdeşleştirmiş ve O’nu ahlak ile tenzih
etmeye çalışmışlardır. Bunu yaparken, hem hukukullahı yani Allah’ın bizim üzerimizdeki
haklarını hem de insanın haklarını korumayı amaçlamış, böylece adalet ilkesini hem ilâhî
fiillere hem de beşerî fiillere uygulamışlardır. Kötülük problemi (teodise) açısından meseleye
bakıldığında ise Mu‘tezilî âlimler, ilahî adalet ve hikmete bir eksiklik getirmemek için
Allah’ın adalet ve hikmetle mevsuf olduğuna dikkat çekerek, iyimser nitelikli teolojik
çözümlerin ön plana çıktığı bir yaklaşım sergilemektedirler. Çünkü onlara göre bela ve
musibetlerin ve bunlardan kaynaklanan doğal acı, elemlerin insanların ibret alması, imtihan
edilmesi, günahlarına kefâret olması, ahirette karşılığını alması, nefislerini tezkiye etmesi vb.
maslahata yönelik olması sebebiyle kötü değil iyi olarak değerlendirmek gerekir.11
Mu‘tezilî âlimler, bela ve musibetleri, kaynağı bakımından genel olarak biri Allah’tan gelen
(ilahî kaynaklı) diğeri de insanoğlunun kendi yapıp etmelerinin bir sonucu olarak meydana
gelen (beşerî kaynaklı) musibetler olmak üzere iki kısımda değerlendirmektedirler.12 İlahî
kaynaklı musibetlerin ve bunlar yüzünden yaşanan doğal acı, elem ve ıstırapların şer ve kabîh
(kötü ve çirkin) değil, ilahî hikmet gereği hayır ve hasen (iyi ve güzel) olarak yorumlanması
gerektiğini savunmuşlardır. Bu çerçevede bunların bir kısmının bir kısmının ibret ve ders
almaya, bir kısmının günahlarının affedilmesine (kefârete), bir kısmının imtihana diğer bir

9

A’râf 7/125-126; Yûsuf 12/18, 56, 90; Sâd 38/41-44; Kalem 68/48-50.
Ahmed b. Halil el‐Hamedânî Kâdî Abdülcebbâr, Şerhu’l‐usûli’l‐hamse, nşr. Hüseyin b. Ebû Haşim (Beyrut:
Daru İhyait‐Türasil‐Arabiyye, 2001), 325-344; a.mlf., el-Muhtasar fî usûli’d-dîn, (Resâilü'l-Adl ve't-Tevhid
içinde), thk. Muhammed Ammâra (Kahire: Dârü’ş-Şürûk, 1988), 1: 255-256; a.mlf., el-Muğnî fî ebvâbi’t-tevḥîd
ve’l-ʿadl, thk. Tâhâ Hüseyin v.dğr. (Kahire: Dârü’l-kütübi’l-Mısriyye, 1962), 13: 226 vd.
11
Kâdî Abdülcebbâr, Şerhu’l‐usûli’l‐hamse, 326; a. mlf., el-Muhtasar, 1: 255-256; a. mlf., el-Muğnî, 13: 379.
12
Kâdî Abdülcebbâr, Şerhu’l‐usûli’l‐hamse, 338; a.mlf., el-Muğnî, 13: 450. Mu‘tezile’nin burada kastettiği ilahî
kaynaklı (Allah’tan gelen) musibetler, günümüz din felsefesi literatüründe teodise (kötülük) başlığı altında ele
alınan “fizikî kötülük” kavramına; beşerî kaynaklı (insanların sebep oldukları) musibetler ise “ahlakî kötülük”
kavramına karşılık geldiği söylenebilir.
10
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kısmının da nefislerin tezkiye edilmesine ve manevî derecelerinin yükseltilmesine yönelik
olması gibi pek çok hayır ve hikmetler içerdiğini söylemişlerdir.13
Beşerî kaynaklı bela ve musibetlere gelince; bunlardan insanın kendisi sorumlu olduğunu
söylemiştir. Çünkü insanlar, bu tür musibetlerle kendi özgür iradeleri ve bilinçli seçimiyle
yapıp etmelerinin bir sonucu ve cezası olarak karşılaşmaktadırlar. Bu nedenle çekilen acı,
elem ve ıstıraplara karşılık Allah tarafından bir mükâfatın (bedel, ivaz) verilmesi söz konusu
değildir.14 Bu açıdan bakıldığında Mu‘tezilî kelamcıların musibetlere, felâketlere, afetlere,
acılara ve kötülüklere yaklaşımları, genel olarak savunmacı, meşrulaştırıcı ve haklılaştırıcı
iyimser bir teolojik tutum olarak karşımıza çıktığı söylenebilir.15
ARAŞTIRMA VE BULGULAR
1. İLAHÎ KAYNAKLI BELA VE MUSİBETLER
Mu‘tezile, genel olarak konuya beş temel prensiplerinden (Usûl-i Hamse) biri olan “adalet”
ilkesi çerçevesinde yaklaşmışlardır. Mu‘tezile, Allah’ın âdil ve hakîm olmasını, asla kötülük
yapmayacağını, bütün eylemlerinin iyi, değerli ve hikmetli olduğunu kabul etmek anlamına
geleceğini belirterek, O’nu mutlak iyilikle özdeşleştirmektedirler.16 Nitekim Mu‘tezilî
âlimlerin çoğu, Allah’ın bütün eylem ve fiillerinde bir hikmet, illetve sebep bulunduğunu,
hikmetsiz ve illetsiz bir iş yapmayacağını, varlıkları bir sebebe ve hikmete dayalı olarak
yarattığını, dolayısıyla bütün eylemlerinin iyi, değerli ve hikmetli olduğunu savunmuştur.
Çünkü Allah, kullarını kendilerine zarar vermek için değil, menfaatlendirmek için yaratmıştır.
Kulları dışındaki varlıkları (yaratıkları) ise kullarının menfaatine ve ibret almalarına yönelik
yaratmıştır.17 Mu‘tezile, hikmet kelimesini “fiilinde başkası için yarar ve menfaat olan iş”
olarak tanımlamaktadır. Bu tanımdan hareketle Allah’ın fiil ve hükümlerinin bir takım gaye
ve maksatlara bağlanması gerektiğini, her bir fiilinin mutlaka bir illeti olacağını, illeti
olmaksızın Allah’ın bir fiili işlemeyeceğini, çünkü fiilin menfaat gibi bir hikmete yönelik
olmaması halinde hikmetsiz olacağını, halbuki Allah’ın hâkim olduğunu, hâkim olanın ise
ancak bir illete ve hikmete binaen bir fiil işleyeceğini söylemiştir.18 Konuyla ilgili olarak
Ebü’l-Hüzeyl el-Allâf (ö. 235/849), Allah’ın, yaratıkları insanların kendisinden istifade etmesi
(menfaat) gibi bir illet sebebiyle yarattığını, şayet böyle olmasaydı, onları yaratmasının
hikmetsiz ve anlamsız olacağını söylemiştir. Çünkü ona göre faydası olmayan bir şeyi
yaratmak hikmetsiz ve abes bir iştir. Allah ise abes fiil işlemekten münezzehtir. Ebû İshâk enNazzâm (ö. 231/845) da Allah’ın yaratığı tüm varlıkları belli bir illet sebebiyle yarattığını ve

13

Kâdî Abdülcebbâr, Şerhu’l‐usûli’l‐hamse, 326; a. mlf.,, el-Muhtasar, 1: 255-256; a. mlf., el-Muğnî, 13: 379;
Kâdî Abdülcebbâr, Şerhu’l‐usûli’l‐hamse, 338; a.mlf. el-Muğnî, 13: 450.
15
Fethi Kerim Kazanç, “Kelâmî Düşüncede Kötülük Sorununa Kısa Bir Bakış”, Kelam Araştırmaları, 6/1
(2008): 102.
16
Kazanç, “Kelâmî Düşüncede Kötülük Sorununa Kısa Bir Bakış”, 85, 87.
17
Buna mukabil Sümâme b. Eşres (ö. 213/828) gibi bazı Mu‘tezî âlimleri Allah’ın, yaratmış olduğu her şeyi, bir
kimsenin ondan ibret alması için yaratmadığını ileri sürmüştür.
18
Ebû Mansûr el-Mâtürîdî, Kitabü’t-Tevhîd Tercümesi, çev. Bekir Topaloğlu (Ankara: İSAM Yay., 2002), 276;
Ebü’l-Yüsr Muhammed el-Pezdevî, Ehl-i Sünnet Akaidi, çev. Şerafeddin Gölcük (İstanbul: Kayıhan Yay., 1994),
185.
14
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bu illetin de menfaat olduğunu ileri sürmüştür. Yine Mu‘tezile’den Muammer b. Abbâd esSülemî (ö. 215/830) de Allah’ın varlıkları birbirine bağlı şekilde devam edip giden illetler
vasıtasıyla yarattığını, bu nedenle illetlerin bir sonununolmadığını iddia etmiştir.19 Konuyu bu
açıdan ele alan Mu‘tezile, genel olarak Allah’ın darlık, zorluk, hastalık vb. çeşitli belâ ve
musibetlerle kullarına acı ve elem çektirebileceğini kabul etmişler ve bunları ilahî takdir
kapsamında değerlendirmişlerdir.20 Ancak Allah’tan gelen musibetlerin, sırf elem, acı ve
ıstıraplara sebep olmalarından ötürü kötü ve çirkin (şer ve kabîh) sayılamayacağını, her ne
kadar görünüşte kötü gibi görünseler de sonuçları itibariyle kulun menfaatine ve faydasına
yönelik birçok hikmeti barındırdıkları, bu nedenle onların iyi ve güzel kabul edilmesi
gerektiğini savunmuşlardır.21 Başka bir ifadeyle onlara göre Allah’tan kaynaklanan doğal
elem ve acılar, ahirette bir karşılık görmesi (bedel, ivaz), eleme maruz kalmayanlar için bir
ibret teşkil etmesi ve asiliğin engellemesi açısından âsi ve günahkâr kimse için bir lütuf ve
kefaret olması durumunda mutlak suretle iyi (hasen) olur.22 Çünkü elem, acı ve ıstıraplar,
nihai noktada bir fayda sağlama ya da zararı defetme veyahut da denenme, ibret alma,
karşılığını alma (ivaz) vb. kulun maslahatına yönelik olması gibi hikmetleri barındırması
durumunda hayır ve güzel olur; bunlar söz konusu değil ise şer ve kabîh (kötü ve çirkin) olur.
Allah ise böyle bir iş yapmaktan münezzehtir. Kâfir veya fâsıklara çektirilen elemler de
zulüm değil, gördükleri lütfa rağmen, imân ve itâat etmemelerinin bir cezasıdır. O halde,
Allah’tan sâdır olan musibetler ve yaşanan acı ve elemler bazen iyi bazen kötü gibi görünse
de her halükarda birçok fayda ve yararı barındırdıkları için onları gerçekte hayır ve hasen (iyi
ve güzel) olarak kabul etmek gerekir.23 Buna göre insanın iradesi dışında gerçekleşen doğal
afetler ve musibetler vb. kötülükler, her ne kadar görünüşleri itibariyle kötü olarak
algılansalar da, ilâhî iradeye bağlı olarak gerçekleşmeleri yönünden değerlendirildiklerinde,
bizzat iyi ve güzeldirler.24 Bu açıdan ilahî kaynaklı bela ve musibet cinsinden olan kötülükler
kendi zatı özelliklerine göre değil, sonuçlarına göre değerlendirilmeli, gerçekte ortaya
çıkardıkları hayırlı sonuçlar bakımından iyi ve faydalı olarak kabul edilmelidir. Mu'tezilî
anlayışa göre, acı ve ıstırap inkâr edilemez bir olgudur. Ancak fiiller kendi öz niteliklerine
göre değil, sonuçlarına göre değerlendirilmelidir.
Kadı Abdülcebbâr (ö. 415/1025) da Allah’ın varlıkları mükemmel yaratmaya kâdir olmasına
rağmen kötürümü ve çirkin varlıkları niçin yarattığı; elem, acı ve ıstıraplara neden olan bela
19

Mu‘tezile’den bu görüşlere katılmayan Abbâd b. Süleymân es-Saymerî (ö. 250/864) ise Allah’ın, varlıkları
illetsiz olarak yarattığını iddia etmiştir. Bk. Ebu’l-Hasan el-Eş‘arî, Makâlâtü’l-İslâmiyyîn ve İhtilafu’l-Musallîn
(Beyrut: Dâru Sâdır, 2006), 150.
20
Muhammed b. Abdilkerîm b. Ahmed eş-Şehristânî, el-Milel ve’n-Nihal, nşr. Muhammed Fehmi Muhammed
(Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, ts.), 1: 41; Güler, Allah’ın Ahlâkîliği Sorunu, 150.
21
Kâdî Abdülcebbâr, Şerhu’l‐usûli’l‐hamse, 326; Ebü’l-Hüseyn el-Hayyât, Kitâbü’l-İntisâr ve’r-Red alâ İbni’rRavendî el-Mulhid, thk. H. Samuel Nyberg (Beyrut: Dâru’l-Arabiyye, 1993), 56, 85; Kazanç, “Kelâmî
Düşüncede Kötülük Sorununa Kısa Bir Bakış”, 94, 96; Ebru Türkman, Kelamda Günah Musibet İlişkisi,
basılmamış Yüksek Lisans Tezi (Elazığ: Fırat Üniversitesi SBE, 2006), 33.
22
İmamü’l-Haremeyn el-Cüveynî, Kitâbu’l-irşad, nşr. Zekeriyâ Umeyrât (Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye,
1995), 114, 116-118.
23
Kâdî Abdülcebbâr, Şerhu’l‐usûli’l‐hamse, 326 (çev. 2: 296); Kazanç, “Kelâmî Düşüncede Kötülük Sorununa
Kısa Bir Bakış”, 90, 96-97.
24
Metin Özdemir, İlâhi Adalet ve Rahmet Penceresinden Kötülük ve Musibetler (Ankara: DİB Yay., 2015), 45.
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ve musibetleri kullarına niçin verdiği hususlarına yer vermiş, bunlardaki çeşitli hikmetleri ve
faydaları açıklamaya çalışmıştır.25 Ona göre Yüce Allah bela ve musibetlerden ötürü yaşanan
elem ve acıların karşılığını (ivaz) kullarına verecektir. Örneğin Allah insanın bedenine bir acı
ve elem verdiğinde, bu kişi cennetteki kemal derecesini arttırmaya yönelecektir. Böylece bu
acı ve elemler o kişiyi itaate ve günahlardan kaçınmaya sevk edecektir. Dolayısıyla musibetler
ve çekilen acılar, insanların ahiret azabını hatırlamalarına böylece, günahlardan uzaklaşarak
Allah’a yönelmelerine ve böylece ebedi saadete ulaşmak gibi daha büyük bir menfaate
ulaşmalarına vesile olacaktır. Ayrıca bu tür bela ve musibetler, musibete maruz kalmayan
diğer insanları bunlarda ibret almaya ve sahip oldukları nimetlere şükretmeye de
yöneltecektir. Öte yandan Yüce Allah “Göğü, yeri ve ikisi arasındakileri boş yere yaratmadık.
Bu, inkâr edenlerin zannıdır.” (Sâd 39/27) ayetinde de ifade edildiği üzere tüm mahlûkatı bir
hikmete binaen yaratmıştır. İnsanlar tarafından çirkin ve zararlı kabul edilen yılan ve akrep
gibi zehirli varlıklar ile kurt, aslan ve kaplan gibi yırtıcı ve zararlı diğer hayvanları da
insanları onlardan korkmaya sevk etmesi, cehennemden sakınmada tedbirli olmaları ve
günahlardan kaçınmaları maksadıyla yaratmıştır. Bu bakımdan tüm bunlar, insanlar için bir
çeşit maslahat olmaktadır.26 Kaldı ki elem ve acılar görünüşte bazen kötü, bazen de iyi
olabilirler. Fakat sonuçları itibariyle onların kullara yönelik fayda veya daha büyük bir zararı
ortadan kaldırma gibi mutlaka iyi (hasen) olmasını sağlayan bir yönü vardır. Bu durum,
bizden birinin ilim elde etmek için yolculuğa çıkması, ticaretle uğraşması ya da tedavi için
ilaç araması, sağlığı için kan aldırması, hacamat yaptırması vb. alanlarda kişinin kendini
yorması ve eziyet çekmesi, çeşitli meşakkatlere katlanmasına benzer. Bu hususlar görünüşte
şer ve kötü şeylerdir. Ancak sonuçları itibariyle fayda sağlanacağı için katlanılan zorluklar ve
meşakkatler hasen ve iyi kabul edilir.27 Bu bakış açısına göre Allah, sonsuz rahmetinin ve
lütfunun bir gereği olarak bizi dünya ve ahiret nimetlerinden yararlandırmak için yaratmıştır.
Kötülüklerin yaratılmasına bu açıdan bakılmalı, onların belli bir hikmeti, amacı ve anlamı
olduğu kabul edilmelidir. Bu hikmetler, gayeler ve anlamlar bilindiği takdirde, ilahi adalet ile
kötülüğün varlığı arasında hiçbir çelişkinin bulunmadığı açıkça görülecektir. Dolayısıyla
dünyada acı, elem, ıstırap vb. her türlü kötülüklerin bulunması bu şekilde değerlendirildiğinde
onların yaratılmasındaki nihai hikmet ve gayenin, insanoğlunun dünya ve ahiretteki maslahatı
ve yararına olduğu anlaşılacaktır. Örneğin depremler, sonuçları itibariyle bize maddî ve
manevî acı, elem ve zarar verebilir. Ama onlar aynı zamanda, yer altındaki değerli madenlerin
ve kaynakların yeryüzüne çıkmasına neden oldukları için bize bazı yararlar da sağlarlar.
Ayrıca Allah bize onların zararlı sonuçlarından korunmak için akıl ve tecrübe gibi imkânlar
da vermiştir. İnsanoğlunun bu tür imkânları kullanarak onların zararlarını en aza indirmesi de
mümkündür. Daha önemlisi, insanlar için, söz konusu zararlı sonuçlarla, sadece Allah'ın
rızasını gözeterek sabır, tahammül ve tevekkülle mücadele ettikleri takdirde, sonsuz ahiret

25

Kâdî Abdülcebbâr,el-Muhtasar, 1: 256; a.mlf., Şerhu’l‐usûli’l‐hamse, 341 vd.
KâdîAbdülcebbâr, el-Muhtasar fî usûli’d-dîn, 1: 256; a.mlf., Şerhu’l‐usûli’l‐hamse, 341vd. (çev. 2: 332.
Ayrıca bk. Hayyât, Kitâbü’l-İntisâr, 65.
27
Kâdî Abdülcebbâr, Şerhu’l‐usûli’l‐hamse, s. 326, 331 (çev. 2: 298); a. mlf., el-Muğnî, 13: 414-415.
26
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hayatında, hiçbir surette dünya hayatındakilerle kıyaslanamayacak güzellikte olan nimetleri
elde etme fırsatı da vardır.28
Diğer taraftan konuyla ilgili olarak; “Eğer bu âlemin hikmet sahibi (hakîm) bir yaratıcısı
olsaydı; O’nun kurt, aslan, kaplan gibi acımasız, yırtıcı, zararlı ve kötü hayvanları; yılanlar ve
akrepler gibi çirkin, tiksindirici, zararlı varlıkları yaratması doğru ve güzel olmazdı. Bunların
âlemde mevcut olduğunu bilmemiz, onların bir yaratıcısı olmadığına bir delildir.” şeklindeki
mülhidlerin iddialarına da yer veren Kâdî Abdülcebbâr, bu tür iddiaların da tutarsız ve
geçersiz olduğunu söyler.29 Çünkü ona göre bir varlığın güzel veya çirkin, faydalı ya da
zararlı olması veyahut da o varlıktan hoşlanılması veya hoşlanılmaması o varlığın çirkin ve
kötü kabul edilmesi için yeterli değildir. Çünkü birçok şey, esasta çirkinken biz onları güzel
görürüz; aynı şekilde birçok şey özünde güzelken, biz onları çirkin görürüz. Kaldı ki Allah’ın
yarattığı söz konusu varlıkları bazı insanlar kötü ve zararlı kabul ederken, bazıları onları ibret
ve hikmet nazarıyla inceleyerek iyi ve güzel görmektedir. O halde bu varlıklar, akıl ve hikmet
açısından özleri itibariyle kötü ve çirkin olsalardı insanlar arasında ihtilaf olmaz, herkes
tarafından çirkin kabul edilirdi.30
Dolayısıyla bazı varlıklar zararlı ve çirkin olsalar da, onlarda hem kendi türlerine (diğer
hayvanlara) hem de insanlara yönelik birtakım hikmetler, maksatlar ve faydalar olduğu için
hasen kabul edilmelidir. Sözgelimi bu canlıların yaratılması hayat verme, muktedir kılma;
arzular, arzu edilenler ve onlardan yararlanma gibi bizzat kendilerine yönelik lütuflar içerdiği
gibibaşkaları için dinî ve dünyevî bir takım menfaatleri de içermektedir. Zehirlenenleri tedavi
etmede kullanılan panzehir mahiyetindeki bütün ilaçların ham ve etkin maddelerinin yılan ve
akreplerden elde edilip yapılmasını dünyevî menfaatlere örnek verebiliriz. İşte görünürde
çirkin ve zararlı olarak yaratılmışhayvanların her birindeki durum da tıpkı bunun gibidir.
Onların her birinde, başka bir canlıda bulunmayan ve bir başkasından elde edilmeyecek pek
çok menfaat bulunmaktadır. Dinî menfaatler söz konusu olduğunda ise; insanlar zararlı ve
çirkin olan bu tür varlıkları görerek Allah’ın isyankâr kullarına yönelik ve bunlardan daha
korkunç olan azabından korunmaya daha fazla özen gösterir hâle gelir. Zira Allah’ın, sadece
hak edenlere hazırlamış olduğu cezaların mahiyeti ancak bu yolla tasavvur edilebilir. Nitekim
biz, bunları görüp hissetmedikçe, O’nun kullarına yönelttiği azap ve tehditlerden gereğince
korunamayız.31 Öte yandan sırf zararlı ve eziyet verici oldukları gerekçesiyle bu tür
hayvanların tümüyle zarardan ibaret oldukları, dolayısıyla bu hayvanları Allah’ın
yaratmasının kötü ve çirkin olduğu şeklindeki iddialar da tutarsızdır. Çünkü bu hayvanların
zararı ile insanların verdiği zararlar mukayese edildiğinde, hayvanların verdiği zararın,
insanlarınkinden daha çok olmadığı anlaşılır. Dolayısıyla Allah’ın onları yaratması, sırf bu
sebeple kötü olacak olsaydı, O’nun insanların çoğunu yaratmasının da kötü olması gerekirdi.
28

Metin Özdemir, “Din Karşıtı Bir Söylem Olarak Kötülük Problemi ve Eleştirisi”, Din Karşıtı Çağdaş Akımlar
ve Deizm Sempozyumu Bildiriler Kitabı, ed. Vecihi Sönmez v.dğr., (Van: Ensar Neşriyat, 2017), 129.
29
Kâdî Abdülcebbâr, Şerhu’l‐usûli’l‐hamse, 341. Krş. Abdülkâhir el-Bağdâdî, Kitâbu Usûli’d-Dîn (Beyrut Dâru
Sâdır, 1928), 241.
30
Kâdî Abdülcebbâr, Şerhu’l‐usûli’l‐hamse, 341-342.
31
Kâdî Abdülcebbâr, Şerhu’l‐usûli’l‐hamse, 342.
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Buna bir örnek verecek olursa mesela hayvanların verdiği zarar, Haccac ve benzerlerinin
zulmü kadar değildir. Ancak buna rağmen hiçbir zaman insanların yaratılmasının kötü
olduğuna hükmolunmamıştır. Böylece, bu tür iddiaların batıl olduğu ortaya çıkmış
olmaktadır.32 Buna göre Mu‘tezile açısından gerek bela ve musibetlerin gerekse görünürde
zararlı ve çirkin gibi görünün varlıkların yaratılması mecâzen şer ve kötüdür. Çünkü gerçekte
tüm bunlar özleri itibariyle birer hikmet, imtihan ve ders niteliği taşımakta; insanlara yönelik
dünyevî ve uhrevî birtakım fayda ve yararlar barındırmaktadır. Dolayısıyla Mu‘tezile konuyu
açıklarken, elem, acı ve ıstırap vermesi gibi ilahî fiilleri nitelendirirken onların sonuçları
itibariyle zulüm ya da saçma olup olmadıklarını göz önünde bulundurmuşlardır. Allah’ın
hiçbir fiilinin zulüm ve saçma olmadığını, tüm fiillerini bir faydayı temin etmek, bir zararı
ortadan kaldırmak ya da hak edilmiş bir ceza için yapacağını, bu yüzden fiillerin kulların
maslahatları için iyi ve güzel olana (salah/aslah) yönelik olduğunu, dolayısıyla bütün ilahî
fiillerin iyi ve güzel olması gerektiğini savunmuşlardır.33
Mu‘tezile âlimleri, bela ve musibetler neticesinde yaşanan acı, elem ve ıstırapların hangi
amaçlarla insana verileceği hususunda ise ihtilaf etmişlerdir. Mu‘tezile’nin çoğu elemlerin
verilecek bir karşılık (ivaz) ya da ibret (i’tibar) veyahut da zorluklarla deneme (mihne) olması
sebebiyle hasen olduğunu kabul etmiştir. Sözgelimi Kâdî Abdülcebbâr insanların maruz
kaldıkları bela ve musibetleri mutlak kötülük değil, muhtemelen insanların yararına olan ve
ahirette de telafi edilecek olan Allah tarafından gönderilmiş bir imtihan vesilesi olarak
değerlendirmiştir.34 Ona göre bela ve musibetler ve bunlar neticesinde yaşanan acı, elem ve
ıstıraplar hem denenme, ibret alma hemde ivaz (karşılık) bakımından hasen olarak kabul
edilmelidir. Çünkü Yüce Allah, elem ve hastalıkları, mükelleflerin başlarına denenme, ders ve
ibret alma (i’tibar), cehennemden korkarak günahlardan sakınma ve tövbe etme vb. kulların
menfaat ve faydalarına yönelik olarak verir. Ayrıca bu elem, acı ve ıstıraplara maruz kalanlar
-ister mükellef olsun ister çocuklar gibi mükellef olmasın- bunların karşılığında ahirette
büyük menfaatler ve faydalar da alacaklardır. İşte bu anlamda Allah’ın kullarına elem, acı ve
hastalık vermesi iyi ve güzel (hasen)olur. Şayet Allah, elem, acı ve hastalık gibi musibetleri
bahsedilen ölçülerde vermiş olmasaydı zalim olurdu.35 Öte yandan ona göre Allah’tan gelen
hastalık, ölüm, yangın, sel ve yıkım gibi belâ ve musibetler “mihne” (zorluk, bela ve
musibetlerle denenme) ve “i’tibar” olarak da değerlendirilmelidir. Nitekim Kur’an’da da
“Görmüyorlar mı ki her yıl bir veya iki defa musibetlerle sınanıyorlar da yine tövbe
etmiyorlar ve ibret almıyorlar.” (Tevbe 9/126) buyurularak bu hususa dikkat çekilmiştir.36

32

Kâdî Abdülcebbâr, Şerhu’l‐usûli’l‐hamse, 342 (çev. 2: 334)
Bk. Kâdî Abdülcebbâr, el-Muğnî, 13: 218, 278, 335, 369; Metin Özdemir, “Kötülük Problemine Felsefi ve
Kelâmî Açıdan Mukayeseli Bir Yaklaşım”, Journal of Islamic Research, 27/3 (2016), 244-245.
34
Cafer Sadık Yaran, Kötülük ve Theodise (İstanbul: Vadi Yay., 1997), 153-154.
35
Kâdî Abdülcebbâr, el-Muhtasar, 1: 255-256.
36
Kâdî Abdülcebbâr, el-Muhtasar, 1: 255-256; a.mlf., Şerhu’l‐usûli’l‐hamse, 337 (çev. 2: 322); Hulusi Arslan,
“Doğal Felaket ve Istıraplar Konusunda Kelamcıların Görüşleri”, Marife, 2/2 (2002): 22.
33
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Ebü’l-Kâsım el-Kâ‘bî (ö. 319/931) Allah’ın hastalık gibi bela ve musibetler takdir etmesinin
ancak karşılığını vermek (ivaz)şartıyla mümkün olacağını söylemiştir.37 EbûAlî el-Cübbâî (ö.
303/916) de el-Kâbî gibi elemin mümkün ve hasen olması için ivazı yeterli görmüş, ivazın
kendisiyle bir lütfun (fazlalığın) veya benzerlerini öncelemenin câiz olmadığı bir nitelikte
olduğuna savunmuştur. Ebû Hâşim el-Cübbâî (ö. 321/933) ise elemlerin şayet mükellef ise
bizzat acı çeken kimse ve eğer mükellef değil ise bir başkası için lütuf olmasını zorunlu kabul
etmiş, yaşanan elemleri ibret (i’tibar) ve karşılık alma (ivaz) bakımından hasen kabul
etmiştir.38 Abbâd b. Süleymân es-Saymerî (ö. 250/864) de Allah’ın âhirette vereceği bir
sevaba karşılık (ivaz) değil de ibret alınması (i’tibar) bakımından kullarına elem ve acı
vermesinin hasen olduğunu, savunmuştur.39 Bu yaklaşımlara göre kıtlık, kuraklık, hastalık,
sel, deprem vb. belâ ve musibetler ve bunların sebep olduğu zarar, acı ve elemler şayet kuldan
değil de Allah’tan ise denenme, ibret ve ders alma bakımından kulun maslahat ve faydasına
yönelik olduğu için Allah’ın yarattığı şeyler olarak değerlendirilmelidir.40
Diğer taraftan Mu‘tezile’nin çoğu, Allah’ın, hikmet bakımından kulları için onların faydaları
ve menfaatlerini için en iyi ve en uygun olanı (salah-aslah) yapmasının vacib olduğunu temel
bir ilke olarakkabul etmiştir.41 Bu ilkeden hareketle Allah’ın insanlara acı verdiği, onları
cezalandırdığı, mihnetlerle imtihan ettiği hususlarda, kullarına sevap (karşılık, bedel, ivaz)
vermesinin O’na vacib olduğunu iddia etmişlerdir.42 Karşılıksız cezanın (bela ve musibetler
vermenin) hikmete uygun düşmediğini ve zulüm olduğunu, Allah hakkında ise bunun kabul
edilemeyeceğini, buna göre Allah’ın, hiç karşılık (ivaz) vermeden dilediğine elem ve acı
çektirmesinin söz konusu olmadığını savunmuştur.43 Onlar bu görüşlerini de şu şekilde
temellendirmektedirler: Çünkü Allah kerimdir ve cömerttir. O’nun ikramının ve cömertliğinin
sonu yoktur. Kullarına faydalı, yararlı, daha elverişli ve en iyi olanı (salah-aslah) vermezse,
bunu onlardan mahrum etmiş olur. Vermemek, mahrum bırakmak cimriliktir. Oysa Allah
hakkında cimrilik düşünülmez. Eğer Allah, insanlara karşılık (ivaz) vermeksizin, onları
cezalandırsa ya da suçları olmaksızın onlara elem verse, bu Allah hakkında zulüm olur.
Çünkü onlara, suçsuz ve cezayı hak etmedikleri halde zarar vermektedir. Bu durum akıl
sahiplerine göre zulümdür. Kaldı ki sevap için olmayan ve ceza yolu bulunmayan acı
çektirmenin (bela ve musibetler vermenin) faydası da yoktur. Faydasız acı çektirme ise
ahmaklıktır (sefîh), hikmetsiz ve faydasız iştir. Allah ise tüm bunlardan münezzehtir.44

37

Mâtürîdî, Kitabü’t-tevhîd, 394.
Kâdî Abdülcebbâr, Şerhu’l‐usûli’l‐hamse, 332 (çev. 2: 312); Fahreddin er-Râzî, Felsefî Kelamın Temel
Meseleleri, çev. M. Kılavuz (İstanbul: Litera yay, 2018), 284.
39
Kâdî Abdülcebbâr, Şerhu’l‐usûli’l‐hamse, 330-331 (çev. 2: 306)
40
Arslan, “Doğal Felaket ve Istıraplar Konusunda Kelamcıların Görüşleri”, 24; Türkman, Kelamda Günah
Musibet İlişkisi, 33.
41
Kâdî Abdülcebbâr, el-Muğnî, 13: 20 vd.; Şehristânî, el-Milel, 1: 38-39; Kemal Işık, Mu‘tezile’nin Doğuşu ve
Kelâmî Görüşleri (Ankara: A.Ü. Basımevi, 1967), 78.
42
Pezdevî, Ehl-i Sünnet Akaidi, s. 180.
43
Ebû Hâmid Muhammed b. Ahmedel-Gazzâlî, İhyâu ‘ulûmi’d-din, çev. Ahmet Serdaroğlu (İstanbul: Bedir
Yay., 2002), 1: 286; Kemâlüddîn İbn Hümam es-Sivâsî, Kitâbü’l-müsayere, çev. Harun Işık (Kayseri: Kimlik
Yay., 2017), 68-70, 73.
44
Pezdevî, Ehl-i Sünnet Akaidi, 180.
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Dolayısıyla Allah’ın kulları için hayırlı olanı yani kullarına bela ve musibetler neticesinde
çektirdiği elem, acı ve ıstırapların karşılığını (ivaz, sevap, ödül) vermesi ve dünyevi
maslahatları (salah-aslah) gözetmesi vaciptir. Bu açıdan bazı Mu‘tezile âlimleri, Allah
tarafından kulun elem ve acı çekme gibi bir zarara uğratılması gibi bir fiilin hikmete
dönüşebilmesi için Allah’ın kulun bu zararını telafi etmesini (ivaz) bir şart olarak kabul
etmişlerdir. Tıpkıduyulur âlemde iradi olarak büyük külfetlere katlanmak, acı ilaçları içmek
ve yaralara neşter vurmak gibi, bütün bunlara iyi sonuçlar elde etmek için katlanılır. İşte
bunun gibi Allah’ın da kimseye karşılıksız zarar vermesi söz konusu değildir.45 Nitekim
Mu‘tezilî âlimi el-Kâ‘bî, günahkâr olmayanlara Allah’ın hastalık ve musibetler takdir (kaza)
etmesinin ancak karşılığını (ivaz) vermesi suretiyle mümkün olacağını söylemiştir. Buna
mukabil Basra ekolü vacip görmemekle birlikte Allah’ın sevap vermesini ve lütufta
bulunmasını vacip görmüştür.46
Mu‘tezile’nin konuyla ilgili tartıştığı bir diğer mesele ise bela ve musibetlerin bu dünyada
işlenen günah ve suçlara karşılık ilahî bir ceza ve azap olup olmadığı meselesidir. Mu‘tezile
için Allah tarafından meydana gelen bela ve musibetler işlenen bir günaha karşılık ilahî bir
cezalandırma olarak da yorumlanamaz. Nitekim Kâdî Abdülcebbâr, bununla ilgili olarak
Seneviyye ve ashâbü’l-tenâsüh’ün görüşlerine yer vermiş, onların görüşlerini çeşitli açılardan
eleştirmiştir.47 Bu bağlamda Kâdî Abdülcebbâr, onların bazı elem ve hastalık cinsinden
verilen bela ve musibetleri işlenen günah ve suçlara karşılık ilahî bir ceza ve azap olarak
değerlendirdiklerini söylemiş, bu tür yaklaşılmaları isabetli bulmamış, çeşitli yönlerden
eleştirmiştir. Ona göre bu tür görüşlerin yanlışlığı bazı bela ve musibetlerin bunu hak etmeyen
çocuklara isabet etmesidir. Çünkü elem ve acıya maruz kalan çocuklar masum ve günahsızdır.
Buna göre onların başına gelen bazı bela ve musibetleri günah ve suç ile açıklanamaz. Kaldı
ki çocukların maruz kaldıkları musibetler ceza olarak görülmesi zemmedilme ve laneti
gerektirecektir ki onların, çocuk olması hasebiyle zemmedilme ve laneti hak etmediği
bilindiği gibi bazı çocukların bunu hakk edip bazılarının hakketmediği de söylenemez.48
Ayrıca bu tür iddiaların yanlışlığını gösteren bir diğer durum da şudur: şayet hastalık gibi
musibetler ve bunların sonucunda yaşanan elem ve acılar, işlenen günaha karşılık verilmiş bir
ceza olsaydı, tövbe eden her bir hastanın iyileşmesi ve bu cezadan kurtulması gerekirdi.
Çünkü tövbe cezayı giderir ve onu düşürür. Halbuki vakıa bunun aksidir. Öte yandan yaşanan
elem ve acılar, hak edilmiş (istihkak) olmanın bir karşılığı olsaydı, hastalık, sakatlık ve
benzeri musibetlere maruz kalan bir kimsenin lanetlenmesi, yerilmesi, ondan uzak durulması
ve onun kötülenmesi doğru ve hasen olması gerekirdi, halbuki işlediği günahtan dolayı tövbe
eden birinin lanetlenmesi, yerilmesi ve kınanması da iyi görülmez.49 Ayrıca maruz kalınan
elem ve musibetlerin ceza olduğuna delalet eden bir delil bulunmadığı için bunun ceza olduğu
45

Mâtürîdî, Kitabü’t-tevhîd, 276.
Mâtürîdî, Kitabü’t-tevhîd, 394.
47
Kâdî Abdülcebbâr, Şerhu’l‐usûli’l‐hamse, 325 (çev. 2: 294); a. mlf. el-Muğnî, 13: 405 vd.
48
Kâdî Abdülcebbâr, Şerhu’l‐usûli’l‐hamse, 325, 328 (çev. 2: 294, 302). Ayrıca bk. a. mlf., el-Muğnî, 13: 405406, 409-410.
49
Kâdî Abdülcebbâr, Şerhu’l‐usûli’l‐hamse, 325, 328 (çev. 2: 300); a.mlf., el-Muğnî, 13: 409.
46
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bilinmemektedir. Dolayısıyla yaşananların ceza olmadığına hükmet daha isabetli
görünmektedir. Çünkü akıl sahibi birine neden verildiğine dair herhangi bir bilgilendirme
yapmadan veya delalette bulunmadan elemin verilmesi çirkin ve kötüdür. Allah ise bu tür
fiilleri yapmaktan münezzehtir. Bu nedenle Allah mükellef olan kişinin maruz kaldığı
elemlerin bir yarar üzerine verdiğine sabır, tevekkül ve benzeri şeyleri tavsiye etmekle
delalette bulunurken elemlerin ceza üzerine geldiğine dair benzer bir delalette bulunmuştur.
Bununla birlikte elemlerin iki vecihten birine yani fayda veya ceza olarak verildiğine dair
herhangi bir delalette bulunulmamışsa bu durumda yukarıda da ifade edildiği üzere elemin
kulun faydasına yönelik olduğuna hükmedilmelidir.50
Diğer taraftan hak ettikleri için insanların hastalık ve belâlara maruz kaldığını söylemek,
peygamberlerin ve sâlih kimselerin de bu cezalandırmayı hak etmiş olduklarının da
söylenmesini gerektirirdi. Çünkü onlardan bazılarının da hak etmedikleri halde elemlere,
hastalıklara, sıkıntılara vb. bela ve musibetlere mâruz kaldıkları herkesçe bilinmektedir.
Halbuki peygamberler ceza değil mükafat ehlinden olan kişilerdir, hiçbir zaman cezayı hak
edecek bir şey yapmazlar, risalet öncesinde de sonrasında da büyük-küçük bütün günahlardan
masumdurlar. Böyle olmasaydı peygamberlikleri düşer, onlara itaatin bir değer olmazdı.
Ayrıca onların cezayı hak ettikleri kabul edilirse onları zemmetme, aşağılama ve lanetlemenin
iyi olması gerekirdi, oysa onlara saygı duymak ve onları tazim edip övmek vacip ve güzeldir,
onları zemmetmek ve aşağılamak ise çirkin ve kötüdür. Hz. Âdem’in cennetten çıkarılması
(Bakara 2/36-39), Hz. Yûnus’un balığın karnında hapsedilmesi (Sâffât 37/139-148) ve bunun
gibi diğer peygamberlerin başlarına gelenler de Allah’ın, peygamberlerini cezalandırması
değil, kişiyi hastalığa maruz bırakması gibi imtihan babından olan şeylerdir. Bundan dolayıdır
ki tövbe etmelerinden sonra peygamberleri bu tür şeylere maruz bırakmıştır. Bu da işlediği
günaha tövbe eden kişiye uygulanan had gibidir ve hastalıklar gibi bir imtihandır. İşte bu
hususlar bize peygamberlerin maruz kaldıkları hastalık, elem ve acı cinsinden olan
musibetlerin ceza değil imtihan (mihne) olduğunu göstermektedir. Bu tür musibetler onlar
için nasıl imtihan ise diğer insanlar için de imtihandır.51
Bu bakımdan Mu‘tezile’ye göre elem, acı, hastalık vb. bela ve musibetler bir imtihan (mihne)
olarak görülmelidir. Ayrıca bunlar, kulun hak etmediği şeyler olduğu için bunların
karşılıklarının (ivaz) Allah tarafından verilmesini gerektirmektedir. Çünkü babası veya
çocuğu ölen veyahut da telef olma, sel, yangın, boğulma ve yıkım gibi afetler yüzünden canı,
malı, mülkü zarar gören bir kişi, bunlardan dolayı üzüntü duyar ve bu üzüntüsünün de
kimseye bir yararı olmaz. O halde bütün bunlar da hastalık gibi imtihan olarak
değerlendirmek ve karşılıklarının (ivaz) Allah tarafından verileceğini kabul etmek gerekir.52
Dolayısıyla bu tür bela ve musibetler, daha önce işlenen kötülüklerin cezası değildir. Çünkü
bunlar, suçsuz ve masum insanlara hak edilmeden verildikleri için Allah’ın, bu acıların
karşılığını ve sevabını onlara vermesi gerekir. Buna göre Allah’tan gelen bela ve musibetleri
50

Kâdî Abdülcebbâr, el-Muğnî, 13: 416.
Kâdî Abdülcebbâr, el-Muğnî, 13: 407-408; a.mlf., Şerhu’l‐usûli’l‐hamse, 328 (çev. 2: 300).
52
Kâdî Abdulcebbâr, el-Muğnî, 13: 437.
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hem ibret ve imtihan gibi iyi bir amaca hizmet etmeleri ve hem de Allah’ın bunların
karşılığını ahirette verecek olması nedeniyle kötülük değil iyi ve güzel (hasen) olarak kabul
etmek gerekir.53 Bu açıdan bakıldığında mükellef olan kişi körlüğe veya sakatlığa maruz
kalması, yakınını veya sevdiği birisini kaybetmesi vb. çeşitli musibetlere maruz kaldığı
durumlarda bunlara sabretmeli ve rıza göstermeli, korkmamalı ve endişeye kapılmamalıdır.
Zira sabır ve teslimiyetle rıza gösterilmesi gereken musibetler büyük faydalar sağlamak için
vardır. Bu da elemlerin ceza değil bir imtihan olduğunu göstermektedir.54
2. BEŞERÎ KAYNAKLI BELA VE MUSİBETLER
Mu‘tezile’ye göre insanların maruz kaldıkları bela ve musibetlerin bir kısmının Allah’tan, bir
kısmının ise insanların kendi yapıp etmelerinden kaynaklandığını ifade etmiştik. Onlara göre
beşerî kaynaklı bela ve musibetler (ahlakî kötülükler) insan iradesinden kaynaklanmaktadır.
Bu nedenle insanların acı, elem ve ıstırap çekmelerine neden olan kötülüklerin büyük
çoğunluğu, kendi sorumlulukları altındadır.55 Dolayısıyla beşerî kaynaklı bela ve
musibetlerden ötürü yaşanan elem, acı ve ölümlere insanların kendileri sebep oldukları için
Allah’ın bir karşılık, mükâfat veya ödül (ivaz) vermesi söz konusu değildir. Mesela bir kişinin
işlediği bir fiil, Allah’ın yeryüzüne koyduğu yasalar gereğince acı, elem veya ölüme neden
olursa, bunlardan o kişinin kendisi sorumludur.56 Sözgelimi bir baba çocuğunu soğukta
bıraksa ve çocuk da bu soğuktan dolayı acı ve elem çekerek ölse bunun bedelini baba ödemek
zorundadır. Zira çocuğun öldüren şey, soğuklar olsa da onu ölüme terk eden ya da acı ve elem
çekmesine sebep olan baba olduğu için sonuçlardan da o sorumludur. Çünkü her ne kadar
çocuğun soğukta elem çekerek ölmesi Allah’ın yeryüzüne koyduğu yasalar gereğince olsa da
baba bu yasalar üzerinden çocuğun soğukta bırakılmasının ölümle sonuçlanacağını bilmesine
rağmen bu fiili işlemiştir. Allah’ın koyduğu bu yasalar -peygamberler döneminde gösterilen
mucizeler hariç- değişmez yasalardır. Bu yasalar soğukta bırakılan bir çocuğun ölmesini
gerektirmektedir. Çocuğu bu yasanın genel geçer hükmüne soktuğu için de ölümünün ivazı
(bedeli) Allah’a değil kula aittir.57 Yine bir kimsenin kendisinin veya başkasının canına
kastetmesi, bedenine zarar vermesi, başkasının malını gasp etmesi neticesinde yaşanan
elemlerden de yine kulun kendisi sorumludur.58 Dolayısıyla Mu‘tezile açısından insanların
kendi yapıp etmelerinin bir sonucu olarak başlarına gelen musibetler ve bunlar neticesinde
yaşanan acı, elem ve ıstıraplar, Allah’ın cezalandırması değil, kendi eylemlerinin bir sonucu
ve hak edilmiş ceza olarak değerlendirmek gerekir.

53

Kâdî Abdulcebbâr, el-Muğnî, 13: 437 vd. Ayrıca bk. Arslan, “Doğal Felaket ve Istıraplar Konusunda
Kelamcıların Görüşleri”, 24.
54
Kâdî Abdülcebbâr, el-Muğnî, 13: 413-414.
55
W. Montgomery Whatt, İslam Düşüncesinin Teşekkül Devri, çev. E. Ruhi Fığlalı (İstanbul: Birleşik Yay.,
1998), 295; Yaran, Kötülük ve Theodise, 153-154.
56
Kâdî Abdulcebbâr, el-Muğnî, 13: 450.
57
Kâdî Abdulcebbâr, el-Muğnî, 13: 438, 450.
58
Kâdî Abdülcebbâr, Şerhu’l‐usûli’l‐hamse, 338 (çev. 2: 326).
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Mu‘tezile’nin konuyla ilgili tartıştığı bir diğer husus ise Allah’ın bu dünyada dinî sorumluluk
çağına girmeyen çocuklara elem, acı ve ıstırap verip vermeyeceği meselesidir. Mu‘tezile
âlimleri, bu konuda farklı görüşler benimsemişlerdir.
Bunlardan birincisi, Allah’ın, illetsiz (nedensiz) olarak ve ahirette de herhangi bir bedel (ivaz,
sevap, karşılık) vermeksizin çocuklara elem verebileceği görüşüdür. İkincisi Allah’ın,
çocuklara bedel (karşılık-sevap) vermek için elem verebileceği, bununla birlikte bu bedeli
onlara elemsiz vermesinin daha iyi olacağı, fakat daha iyi olanı yapmanın (aslah) Allah için
gerekli olmadığıdır.59 Mu‘tezile’nin çoğu tarafından kabul edilen üçüncü görüşe göre Allah,
bu dünyada çocuklara, yetişkinlerin (annesine, babasına vs.) ibret alması veya imtihan
edilmesi için onların ellerini ve ayaklarını kesen cüzzam ve benzeri hastalık türünden bela ve
musibetlerle eziyet, elem ve acı verebilir. Ayrıca bunlar karşılığında onlardan daha büyük
zararları giderecek, ahirette o çocuklara bedelini (karşılık-sevap) fazlasıyla verecektir. Çünkü
Allah, eğer onlara bedel vermeyecek olursa, zulmetmiş olur ki O, bundan münezzehtir.60 Bu
son görüşe göre elem ve acı çekmek, nihayetinde bir menfaat sağlayacağı için hikmete uygun
olmaktadır. Dolayısıyla çocukların dünyadayken çektikleri elem, acı ve ıstırapların karşılığını
(ivaz, bedel) ahirette alacak olmaları onlar için en uygun (aslah) olandır ve hikmete uygundur.
Çünkü Allah, onlara bu dünyada çektiklerine karşılık sürekli bir sevap verecektir. Tıpkı
müşfik bir babanın çocuğuna sağlığı için hacamat yaptırması, acı ilaçlar içirmesi gibidir.
Çünkü çocuk geçici olarak çektiği acılar karşılığında sağlığına kavuşması gibi bir menfaat
elde etmektedir.61 Mu‘tezile, Allah’ın çocuklara ister müminlerin ister müşriklerin çocukları
olsun ahirette elem vermeyeceği ve onlara azap etmeyeceği konusunda ise fikir birliği
etmiştir.62 Çünkü çocuklar mükellef değillerdir ve günahsızdırlar. Buna göre Allah’ın,
günahları olmadığı halde onlara azap etmekten ve acı çektirmekten münezzehtir.63
TARTIŞMA VE SONUÇ
Mu‘tezilî kelâmcıları musibetleri ve bunlar yüzünden çekilen doğal acı, elem ve ıstırapları bir
realite olarak kabul etmekte; ilim, irade ve kudret sıfatlarıyla doğrudan ilgili olduğu için
Allah’ın fiilleri kapsamına değerlendirmişlerdir. Bu bağlamda belâ ve musibetlerin kaynağını,
sebeplerini ve hikmetlerini eserlerinde konu edinip mükellef olan varlıklar ve mükellef
olmayan varlıklar bağlamında tartışmışlardır. Genel anlamda ilahî fiillerde asla şer ve kötülük
olamayacağı, aksine iyilik, adalet ve hikmet bulunduğu prensibinden hareketle bela ve
musibetler şer ve kötülük değil hayır ve iyi olarak kabul etmişlerdir. Bu konuda adaleti esas
alarak Allah’ı mutlak iyilikle özdeşleştirmiş ve O’nu ahlak ile tenzih etmeye çalışmışlardır.
Bunu yaparken, hem hukukullahı yani Allah’ın bizim üzerimizdeki haklarını hem de insanın
haklarını korumayı amaçlamış, böylece adalet ilkesini hem ilâhî fiillere hem de beşerî fiillere

59

Eş‘arî, Makâlât, 150-151.
Eş‘arî, Makâlât, 151; Krş. Kâdî Abdülcebbâr, Şerhu’l‐usûli’l‐hamse, 327 (çev. 2: 298); Ebü’l-Muîn en-Nesefî,
Tabsıratü’l-edille, 2: 351; Cüveynî, Kitâbu’l-irşad, 114.
61
Ebü’l-Muîn en-Nesefî, Tabsıratü’l-edille, 2: 351.
62
Eş‘arî, Makâlât, s. 151; Fahreddin er-Râzî, Felsefî Kelamın Temel Meseleleri, 280.
63
Kâdî Abdülcebbâr, el-Muhtasar, 1: 251.
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uygulamışlardır. Kötülük problemi) açısından ise Allah’ın adalet ve hikmetle mevsuf
olduğuna dikkat çekerek, iyimser nitelikli teolojik çözümlerin ön plana çıktığı bir yaklaşım
sergilemişlerdir. Bu iyimserlik de ilahî adalet ve hikmete bir eksiklik getirmemeye çalışan
Mu‘tezile’de bela ve musibetlerin ve bunlardan kaynaklanan doğal acı, elemlerin insanların
ibret alması, imtihan edilmesi, günahlarına kefâret olması, ahirette karşılığını alması,
nefislerini tezkiye etmesi vb. maslahata yönelik olması sebebiyle kötülük değil iyilik şeklinde
tezahür etmektedir.
Mu‘tezilî âlimler, bela ve musibetleri ve bunlar neticesinde yaşanan acı, elem ve ıstırapları
kaynağı bakımından biri ilahî kaynaklı diğeri de insanoğlunun kendi yapıp etmelerinin bir
sonucu olarak meydana gelen beşerî kaynaklı musibetler olmak üzere iki kısımda
değerlendirmiştirler. İlahî kaynaklı musibetlerin kötü ve çirkin değil, ilahî hikmet gereği iyi
ve güzel olarak yorumlanması gerektiğini; bu çerçevede bunlardan bir kısmının ibret ve ders
almaya, bir kısmının günahlarının affedilmesine (kefârete), bir kısmının imtihana diğer bir
kısmının da nefislerin tezkiye edilmesine ve manevî derecelerinin yükseltilmesine yönelik
olması gibi pek çok hikmetinin bulunduğunu savunmuşlardır. Beşerî kaynaklı bela ve
musibetlerden ise insanların kendileri sorumlu olduklarını, bunlarla kendi özgür iradeleri ve
bilinçli seçimiyle yapıp etmelerinin bir sonucu ve cezası olarak karşılaştıklarını, bu yüzden
çekilen acı, elem ve ıstıraplara karşılık Allah tarafından bir mükâfatın (bedel, ivaz)
verilmesinin söz konusu olmadığını söylemişlerdir.
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THE INFLUENCE OF AUGMENTED REALITY (AR) TECHNOLOGIES IN
MARKETING COMMUNICATION
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ABSTRACT
Modern digital technologies have incredible potential when it comes to creating, designing and
designing marketing and business communication. Augmented Reality technologies are a very
attractive and sophisticated technology that emphasizes the importance of virtual interaction in
the implementation of marketing communication. Augmented Reality (AR) is defined as a
technological system that transmits computer-generated information to a real, real environment
at the present time.
Augmented Reality technologies offer consumers the opportunity to experience a certain
product or service more intensively, realistically and credibly through the digital empirical
component, before purchasing it. The purpose of Augmented Reality Technology in the
implementation of marketing communication is more convincing and relevant determination of
product / service characteristics in order to improve knowledge about the product and the brand
itself. The interactive determinant of marketing communication implies a more intensive user
examination of an authentic advertising message, and thus leads to a better knowledge of the
company and the brand.
Contrary to the growing attractiveness of Augmented Reality Technology, and the potential it
brings, its application in marketing communication is still in its infancy, especially when it
comes to less developed countries. In this regard, the goal of this research work is to analyze
and present the potential of AR Augmented Reality Technology in marketing and brand
communication and the way in which Augmented Reality Technologies contribute to creating
a positive brand image and increasing the quality and concise review of professional academic
literature. customer purchase intentions. In the following chapters, a critical review of the
observed issues will be presented. Accordingly, this scientific study represents a favorable and
stimulating theoretical concept for identifying and managing future challenges and future trends
in this field.
Keywords: Marketing, Marketing Communication, AR Technologies, Augmented Reality
Technologies
INTRODUCTION
Companies are constantly trying to interest, occupy and engage their target public, expecting
them to get involved in communication, ie to provide feedback . Marketing and brand
communication are an important strategic resource of the company (O’Mahony, 2015). The
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way a brand communicates with its audience affects the level of customer engagement, brand
awareness, and brand value itself. Good brand knowledge implies a reduction in indecision
when buying a product / service (Bulearca, 2010). Therefore, marketing communication is one
of the key elements in the brand management process, since users build an individual brand
image based on communication with the brand, and thus its recognizability (Alimamy, 2017).
Since the market is oversaturated, and it is characterized by high competitiveness, companies
face a great challenge when it comes to how to communicate with the public. The public is
informed more than ever, the offer of products and services is more than diverse, so the
experience with the brand is a crucial factor in communicating with customers (Javornik, 2014).
Modern digital technologies, AR and VR ( Virtual Reality - Virtual Reality) applications and
other innovative media have great potential in creating, designing and marketing marketing
communications in order to improve their efficiency and effectiveness (Scholz J. &., 2018).
Consequently, ARs are an attractive technology that has many opportunities in the
implementation of experiential marketing and improving brand communication (Scholz J. &.,
2018).
technologies integrate real and virtual environments, are collaborative in the real, existing
moment, and are configured in a three-dimensional environment (Azuma R. T., 1997).
Augmented Reality technologies provide advancement classical and virtual information with
an interactive and experiential component (Chan, 2010). Interactivity can be seen as a key
attribute that enhances the degree of processing of user information by ensuring its continuous
and intensive participation in the communication process (Hernandez, 2009). Consequently, it
is inevitable that Augmented Reality Technologies can improve the quality and effect of a
company’s communication with consumers (Chan, 2010).
Encouraged by the high potential of Augmented Reality Technology in the field of marketing
and marketing communication, the purpose of this research work is to meta-analytical method,
ie consideration, study, interpretation and summarization of relevant texts, research and articles
exams and review existing academic literature and to provide a quality presentation and relevant
contribution to the current topic (Hedges, 1992).
LITERATURE REVIEW
Augmented Reality technologies are a direct or indirect representation of the physical
environment, complemented by virtually computer-generated content in the present, real
moment (Azuma R. B., 2001). AR technology system combines real environment with virtual
information, which improves and enriches the user experience (Dacko, 2017). In the field of
marketing, ARs first appeared in the early 2000s, representing a great opportunity for marketing
communication, customer engagement, consumer behavior and retail mobile marketing, given
the great potential they possess. Several global brands were already incorporating Augmented
Reality Technologies into their business operations, offering consumers the opportunity to
virtually test and evaluate products and services (Carmigniani, 2011).
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Today, the application of Augmented Reality Technology in the field of marketing is large and
diverse; from AR used as a promotional marketing tool, to AR that timely and effectively
implies developing a quality and positive relationship between the consumer and the brand
(Vilkina, 2019). AR technologies favor the creation of the perceived experiential values, which
increases the degree of customer satisfaction. The use of AR technologies in marketing
communication is a form of experiential marketing, because it is not exclusively focused on the
product / service but on the complete consumer experience (Chylinski, 2020).
Given that more and more marketers consider AR technologies a key component for the
successful future of their brands, and that the AR technology market is making rapid progress
every day, it is necessary to continuously and qualitatively explain the role and impact of
augmented reality in marketing (Mauroner, 2016). It is necessary to integrate and analyze a
large number of scientific research studies, in order to determine the relations and present
relevant conclusions and predict future trends in this field. The relationship between value and
customer satisfaction is theoretically underpinned by numerous findings that emphasize that
AR technologies in marketing should contribute to increasing experiential value, ie emotional
and functional value and positive customer satisfaction (Scholz J. &., 2018).
KEY INDICATORS OF MARKETING COMMUNICATION EFFICIENCY
The observed scientific literature indicates that there is no specific theoretical model that can
present the importance and impact of Augmented Reality Technology in the implementation of
marketing communication (O’Mahony, 2015). However, experts in this field emphasize the
importance of certain traditional theories and parameters that clearly analyze and explain the
outstanding contribution of Augmented Reality Technology in marketing communication
(Milgram, 1995).
One of the key indicators that is considered a relevant indicator of the effectiveness of
marketing communication is the level of activation. Activation is the foundation when it comes
to communication success (Scholz J. &., 2016). The degree of activation defines the alertness,
motivation and engagement of users in the communication process. The authors state that users
manipulate information according to their level of activation and stimulation (Scholz J. &.,
2016). Innovative digital technology tools, including Augmented Reality Technologies, are
used for the company's marketing communication, to activate the target public to focus on the
attractiveness and appeal of the advertising message, and to improve user perception of the
product (service) and the brand (Park, 2013). Enhancing the interactive and experiential
component during the implementation of the communication process can improve the power of
activating the advertising message (Mauroner, 2016).
The next parameter that is considered one of the most applied in the field of measuring the
effectiveness of marketing communication and advertising is the level of involvement.
Involvement defines the extent to which an individual is continuously and intensively involved
in the communication process (Rauschnabel, 2019). Involvement presents the desire and
willingness of the user to absorb a certain stimulus, or advertising message. Scientific studies
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highlight several categories of inclusion in order to more credibly illustrate the attitude,
intention and behavior of consumers. Some authors differentiate between permanent and
situational inclusion. Situational inclusion dictates that the combination and involvement with
different products implies different consumer reactions, so there are three types of involvement:
Involvement in the product, involvement in promotion / advertising, involvement in shopping.
Situational involvement is an important determinant in advertising (Merisavo, 2008).
DEVELOPMENT PROBABILITY MODEL
In this scientific research paper, the Efficiency Probability Model is presented, which illustrates
the way in which an individual processes information. This model presents the creation and
change of an individual's attitudes towards a product / service / brand based on motivation and
degree of involvement, emphasizing two ways of "persuasion" - the central pathway and the
peripheral pathway (Sweeney, 2001). It is desirable to apply the central way of persuasion when
a person is ready to think about the transmitted message. The peripheral pathway is used when
it is unlikely that an individual will think about the transmitted message due to lack of
motivation, desire and readiness (Hawkins, 2009).
However , this model is complemented by another component, the attitude towards advertising,
which represents the ability of an individual to react to a particular advertising incentive in a
positive or negative sense (Sweeney, 2001). Accordingly, a positive or negative attitude
towards an advertising message is a situation-related component presenting the affective
reaction of an individual to the observed advertising message. The authors state that attitude
has the greatest impact on the response to a product / service / brand at the point of exposure,
or immediately after it (Hawkins, 2009). In this regard, it is important to understand the key
determinants of the attitude towards the advertising message and the way in which the different
intensity of the interactivity of marketing communication through AR technologies is reflected
in them. The authors state that the emotional value that is reflected in the purchase decision,
and the customer's attitude significantly affects the attitude of consumers towards the company
(Schiffman, 2010).
Motivation stands out as one of the crucial components of the user's attitude, which activates
human behavior. The observed literature indicates that motivation occurs as a consequence of
trust, reliability and "sincerity" of AR applications (Chan, 2010). Thus, through AR technology
tools, users are enabled to directly participate in communication with the brand and experience
the product / service themselves. The ELM model, supplemented by the paragraph, explicitly
emphasizes the importance of the degree of cognitive processing by the user, his intensity of
motivation, engagement and the degree of involvement in the strength of the advertising
message (Sweeney, 2001). Therefore, the interactive function of AR technology has positive
implications on the processing of advertising messages. This model is considered a quality
theoretical basis for a better understanding of the effectiveness of interactive marketing
communication of the Brand (Chylinski, 2020).
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PRESENTATION OF CASE STUDIES RFERENCES
Nike - A well-known sportswear and footwear company, Nike , pointed out that in most cases,
out of five people, three wear shoes in the wrong size. In this regard, Nike has tried to solve this
problem by applying AR Augmented Reality Technology. Thus, the implementation of an
innovative AR technology solution, called Nike Fit, allows the seller to use computer vision,
data science, machine learning, artificial intelligence and algorithms and guidelines for
measuring and determining the full size and shape of the feet. Using a camera on a mobile
smartphone, Nike can measure each foot individually with an accuracy of up to 2mm so
customers can find the right size sneakers.
This multinational company has invested a lot of money in sizing technology. For example, in
2018, this brand invested in the Israeli Startup Invertek , a company that used scanning
technologies to develop custom orthopedic shoes. Nike Fit was the first in the industry to find
a solution to user dilemmas, using virtual technologies. Accordingly, Nike Fit has improved the
way Nike designs, manufactures and sells footwear, as the product is completely tailored to the
wishes and needs of consumers. The AR technology solution has contributed to reduced
delivery times, lower product returns and better performance. The ultimate goal is to completely
personalize the product in the end (Group, 2021).
Lacoste - The luxury sportswear brand, Lacoste , has launched a global communication
campaign using Augmented Reality Technologies to revive their core value of “ Bring the
Color” . This company created and implemented a Lacoste application that had improved
functionalities and a new user interface. The goal of this latest version of the app was to
complete the success of the original Lacoste Augmented Reality campaign by offering
customers the opportunity to experience a color-filled digital world.
Users simply scan store-bought product images to easily try out the full product range and
interact with additional Lacoste content. Customers also had the opportunity to take and take
photos with their friends and share them on social platforms. This was the first global campaign
to integrate three-dimensional scanning of high-resolution products and AR Augmented Reality
Technology to provide users with an interactive product viewing experience. This campaign
helped the successful launch of new Lacoste products, as Lacoste was presented as a bold and
creative choice in the modern sportswear market (Creative, 2021).
Pepsi - Pepsi recently raised its application of AR Augmented Reality Technology to a higher
level in the "Live Now" campaign, which surprised users, presenting them with a close
connection between the message and technology that is crucial for success. So, the creative
team of this company has developed the experience of Augmented Reality Technology that has
transformed the screen of the bus stop into a window that shows phenomenal and incredible
scenarios but in a real, real world. Three-dimensional images, animations and characters are
realistically transferred to a real, physical environment, face to face with passers-by at bus stops.
The resulting footage, made on the first day, was developed into a social film that Pepsi shared
on its online community.
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CONCLUSION
Over the last decade, virtual and augmented reality technologies, which have found wide
application in various areas of human everyday life, have become an important instrument of
marketing communication. The revolutionary transformations that are constantly taking place
in a dynamic virtual world inevitably sample social changes in the regular human environment
(Rese, 2014). All this implied the use of AR Augmented Reality Technology as a
communication tool that plays an important role in the consumer decision-making process when
purchasing products / services. Augmented Reality technologies enhance communication and
interaction between the real and virtual worlds, which directly results in value creation for both
users and organizations (Poushneh, 2017).
The observed academic literature indicates that the interactive component of Augmented
Reality AR technologies has significant implications for brand memory. Interactive product /
service promotion causes more efficient and intensive processing of information and
advertising messages (Bulearca, 2010). The user experience before, during and after the
purchase greatly contributes to a more intensive memory of the product / service / company and
raises awareness of the same (Beck, 2018). In general, experts in the observed field state that
consumer experiences are “most successful” when users evaluate products / services in an
individual context (built-in experiences) through physical interaction with products / services
(Berry, 2002). Also, it is necessary to mention the experience of the offer that adapts to
consumer wishes and needs (adaptive experience) and the process of distributing and sharing
experiences with other users. Consumer behavior is a product and consequence of all these
experiences, which can be evaluated using traditional methods such as choice, loyalty, word of
mouth (Schiffman, 2010).
AR Technologies are in a way a substitute for the real life experience of a product / service.
Experts in this field believe that Interactivity contributes to improving the benefits, quality,
credibility and reality of marketing communication (Vilkina, 2019). In this regard, Augmented
Reality Technologies emphasize the importance of the experiential and interactive component
in the communication process, which ensures continuous and intensive user participation (Rese,
2014). Although this authentic technology is still in the early stages of its mass application, it
possesses incredible opportunities for companies and brands in developing and nurturing strong
relationships with their customers.
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ÖZET
Gastrointestinal (GI) kanserler gelişmekte olan ülkelerde toplam kanser insidansının yaklaşık
dörtte birini ve kansere bağlı ölümlerin ise üçte birini oluşturmaktadır. İrinotekan (IRI)
kamptotesin türevi topoizomeraz 1 inhibitörü olarak ileri evre Gl kanserlerinin birinci basamak
tedavisinde kullanılan bir kemoterapotik ajandır. Ancak IRI uygulaması sırasında gelişen ilaç
direnci hastalarda kötü prognoza ve rekürrens gelişmesine neden olmakta ve hastaların genel
sağ kalım süresinin azalmasına yol açmaktadır. Uzun kodlanmayan RNA (LncRNA)'lar, gen
ekspresyon regülasyonunu sağlayan 200 nükleotidden büyük protein kodlamayan RNA’lardır.
Son yıllarda yapılan çalışmalarda, LncRNA'ların onkogenik veya tümör baskılayıcı fonksiyona
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sahip olabileceği belirtilmektedir. Maternal eksprese gen 3 (MEG3) ileri evre metastatik kanser
hastalarında ilaç direnci gelişmesinde rol aldığı belirlenen bir LncRNA’dır. Ayrıca, Epidermal
mezenkimal transizyon (EMT), E-kaderin kaybı sonucu kanser hücrelerinin metastatik özellik
kazanmasını sağlayan ve GI kanser tiplerinde son zamanlarda ilaç direnci ile ilişkisi üzerine
durulan bir mekanizmadır. Ayrıca, MEG3’ün farklı kanser tiplerinde TGF-β’yı hedef alarak
EMT mekanizmasının regülasyonunda rol aldığı belirtilmektedir. Mevcut çalışmada ilk kez
metastatik ileri evre GI kanser tiplerinde (kolon ve pankreas) IRI direncinde MEG’ün EMT
mekanizmasının regülasyonunda etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Bu kapsamda, 10 IRI-R (dirençli) ve 10 IRI-S (duyarlı) GI kanseri hastasından ve 10 sağlıklı
bireyden toplanan kan örneklerinden RNA izole edildikten sonra, MEG3, TGF-β ve E-kaderin
ekspresyon seviyelerindeki değişimler RT-PCR ile analiz edilmiştir. IRI-S GI kanser
hastalarında MEG3, TGF-β ve E-kaderin mRNA seviyelerinde sırasıyla 2.18-, 1.81- ve 10.18kat anlamlı bir artış belirlenmesine rağmen, IRI-R hastalarında kontrol grubuna göre sırasıyla
0.34-, 6.45- ve 1.57-kat olarak tespit edildi (p<0.01). Sonuç olarak elde edilen veriler GI kanser
tiplerinde MEG3’ün tümör süpresör olarak EMT mekanizmasının baskılanmasında ve
dolayısıyla IRI direncinde rol aldığını göstermektedir. Ancak daha kapsamlı bir örneklem
grubunda MEG3 ve EMT mekanizmasının prediktif öneminin valide edilmesi ve IRI direncine
neden olan diğer EMT ilişkili sinyal yolaklarının aydınlatılmasına yönelik çalışmaların
gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Gastrointestinal kanser, Uzun kodlanmayan RNA, MEG3, İrinotekan, İlaç
direnci, EMT.
ABSTRACT
Gastrointestinal (GI) cancers account for approximately one-quarter of the total cancer
incidence and one-third of cancer-related deaths in developing countries. Irinotecan (IRI) is a
camptothecin-derived chemotherapeutic agent used as a topoisomerase 1 inhibitor in the firstline treatment of advanced GI cancers. However, drug resistance that develops during IRI
administration causes poor prognosis and recurrence in patients and leads to a decrease in the
overall survival of the patients. Long non-coding RNAs (LncRNAs) are non-protein-coding
RNAs larger than 200 nucleotides and regulate gene expression. In recent studies, LncRNAs
may act as oncogenic or tumor suppressive functions. Maternally expressed gene 3 (MEG3) is
an LncRNA that has been found to be involved in the development of drug resistance in patients
with advanced metastatic cancer. In addition, epidermal mesenchymal transition (EMT) is a
mechanism that enables cancer cells to acquire metastatic properties as a result of loss of Ecadherin, and its relationship with drug resistance in GI cancer types has recently been
emphasized. Furtheremore, it is stated that MEG3 plays a role in the regulation of the EMT
mechanism by targeting TGF-β in different cancer types. In the current study, we aimed for the
first time to determine the effect of MEG3 on the regulation of the EMT mechanism in IRI
resistance in metastatic advanced GI cancer types (colon and pancreas). In this context, after
RNA was isolated from blood samples collected from 10 IRI-R (resistant) and 10 IRI-S
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(sensitive) GI cancer patients and 10 healthy individuals, changes in MEG3, TGF-β and Ecadherin expression levels were analyzed by RT-PCR. Although a significant 2.18-, 1.81-, and
10.18-fold increase in MEG3, TGF-β, and E-cadherin mRNA levels was detected in IRI-S GI
cancer patients, respectively, the expression levels of these genes were 0.34-, 6.45-, and 1.57fold, respectively, in IRI-R patients compared with the control group. (p<0.01). As a result, the
obtained results show that MEG3 plays a tumor suppressor role in suppressing of the EMT
mechanism and in IRI resistance of GI cancer types. However, it is necessary to validate the
predictive importance of MEG3 and EMT mechanism in a larger sample group and to carry out
studies to elucidate other EMT-related signaling pathways that cause IRI resistance.
Keywords: Gastrointestinal cancer, Long non-coding RNA, MEG3, Irinotecan, Drug
resistance, EMT.
GİRİŞ
Gastrointestinal kanserler, gastrointestinal (GI) sistemdeki özefagus, mide, kolon, pankreas,
safra kesesi, karaciğer ve hepato-biliyer tümörleri ifade etmektedir ve en yaygın kanser
türlerinden biri olarak tanımlanmaktadır (Bijlsma ve ark., 2017). Kolon kanserleri, dünyada en
sık görülen kanser türlerinden biridir (Yamada ve ark., 2009). Dünya Sağlık Örgütü’nün
Globocan 2018 verilerine göre: kolorektal kanserler ülkemizde de en sık görülen ikinci kanser
türüdür. Pankreas kanseri ise, teşhisi ve tedavisi zor bir kanser tipi olarak dünyada en ölümcül
dördüncü kanser tipi olarak kabul edilmektedir (Bray ve ark, 2018). Bu nedenle, günümüzde
GI kanser tipleri; görülme sıklıkları, mevcut tedavi yöntemlerinin yetersizliği, hastalarda ileri
evrede teşhis konması, kötü prognoz, agresif ve metastatik özelliklerinden dolayı dikkat
çekmektedir.
İrinotekan (IRI), GI kanser tiplerinin tedavisinde kullanılan bir kamptotesin türevi kemoterapik
ajandır. IRI, vücutta karboksil esterazlar tarafından aktif metaboliti olan SN-38’e dönüşen bir
topoizomeraz I inhibitörüdür (Fujita ve Sparreboom, 2009). IRI uygulanan metastatik kolon
kanseri hastalarında IRI’nın neden olduğu ciddi yan etkiler (diyare ve nötropeni) ve hastalarda
gelişen IRI direnci tedavide başarılı sonuçların elde edilmesini kısıtlamaktadır. Diğer yandan,
IRI neden olduğu ciddi yan etkiler (azalan hemoglobin, hiponatremi ve diyare) ve gelişen ilaç
direnci benzer bir şekilde ileri evre metastatik pankreas kanseri hastalarında da belirlenmiştir
(De Man ve ark., 2018). Özetle, ileri evre metastatik GI kanser hastalarının büyük bir kısmında
karşılaşılan ve IRI tedavisinin başarısız olmasına neden olan en temel problemler, toksisite ve
hastalarda uygulanan kemoterapik ajanlara karşı gelişen ilaç direncidir. Bu nedenle, son yıllarda
kanser hücrelerinde ilaç direncine neden olan moleküler mekanizmaların belirlenmesine ve
aşılmasına yönelik ilacın toksisitesini azaltmak için bireysel tedavi stratejilerinin
geliştirilmesine yönelik çalışmalar önem kazanmaktadır. Kanser hücrelerinde farklı
kemoterapik ilaçlara karşı ilaç direnci gelişmesinde (MDR); otofaji, DNA tamir mekanizmaları,
apoptotik ölüme karşı direnç, epitelyal mezenkimal transisyonun (EMT), tümör kök
hücrelerinin, endotel bazlı mekanizmaların ve epigenetik mekanizmaların rol aldığı literatürde
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belirtilmesine rağmen, direnç gelişiminin mekanizması henüz tümüyle aydınlatılamamıştır (Du
ve Shim, 2016; Li ve ark., 2017; Vasan ve ark., 2019).
Epidermal mezenkimal tranzisyon (EMT), embriyonik süreçte farklı doku ve organ gelişiminde
temel adımı oluştururken, erişkin dokuda homeostaz sağlanması için inhibe edilmektedir.
(Riesco-Martinez ve ark., 2018). EMT, mikroçevreden kaynaklanan ekstrasellüler matriks
(kollagen ve hyaluronik asit gibi) ve epidermal büyüme faktörü (EGF), fibroblast büyüme
faktör (FGF), hepatosit büyüme faktörü (HGF), kemik morfogenetik proteinleri (BMPs),
transforme edici büyüme faktörü- β (TGF-β), Notch, Wnt, tümör nekrozis faktör-α (TNF-α) ve
sitokinler gibi çok sayıda faktörlerin aktive olması ile indüklenen dinamik bir süreçtir (Dongre
ve ark., 2019). Farklılaşma, EMT’yi uyaran transkripsiyon faktörlerinin salınımı ile başlar ve
böylelikle epitelyal hücreler, invazyon, apoptozise direnç ve yüksek metastaz potansiyeline
sahip mezenkimal türevlerine dönüşmektedir (Singh ve ark., 2018). EMT sürecinde Snail/Slug
ailesi, Twist, EF1/ZEB1, SIP1/ZEB2 ve E12/E47 gibi çok sayıda transkripsiyon faktörleri
aktifleşmesi kanser hücrelerinde moleküler değişiklikler indükleyerek ilaç direnci gelişmesine
neden olmaktadır (Zhan ve ark., 2017). Belirtilen yolakların aktivasyonu sonucunda kanser
hücrelerinde adherans bağlantıların kaybolmasına, özelikle E-kaderin transkripsiyonunun
baskılanması sonucunda artan migrasyona ve invazyona neden olmaktadır ve kanser hücreleri
metastatik özellik kazanmaktadır (Vu ve Datta, 2017).
Transforme edici büyüme faktörü β (TGF-β) kanser gelişiminde (kanser hücre proliferasyonu
ve migrasyonu) rol aldığı bilinen temel sinyal yolaklarından biridir (Xie ve ark., 2017). TGFβ’nın kemoterapik ilaçlara karşı ilaç direnci gelişmesinde EMT mekanizmasının aktivitesine
yol açarak rol aldığı literatürde belirtilmesine rağmen, farklı kanser tiplerinde de apoptoz, DNA
tamir mekanizmalarının ve hücre siklusunun düzenlenmesinde görev aldığına dair çalışmalar
mevcuttur (Hao ve ark., 2019; Xu ve ark., 2018). Bu nedenle, kemoterapik ilaçlara karşı gelişen
dirençte veya ilaca karşı duyarlılıkta TGF-β’nın rolünün belirlenmesi büyük öneme sahiptir.
Özellikle TGF-β hücre içi sinyal yolaklarını indükleyerek hücre nükleusunda mezenkimal
belirteçler olan Snail, Slug, Twist ve Zeb transkripsiyon faktörlerinin ekspresyon seviyesini
artması ile E-kaderin ekspresyonunun azalmasına, vimentin ve β-catenin gibi mezenkimal
belirteçlerin protein ekspresyonunun artmasına neden olmaktadır (Xie ve ark., 2017).
Literatürde in vitro ve klinik çalışmalarda, kolon ve pankreas kanserinde kemoterapik ilaçlara
karşı direnç gelişiminde EMT ile ilişkin transkripsiyon faktörlerinin ekspresyon seviyelerinde
artışın E-kaderin gen ekspresyonu üzerinde inhibitör etkisi olduğu belirlenmiştir (Chen ve
Shen, 2020). Örneğin, Yang ve ark. (2017) kolon kanseri hastalarında bir EMT transkripsiyon
faktörü olan Twist1’in ekspresyon seviyesinde artışın hastalarda IRI direnci gelişmesinde rol
aldığını belirlemiştir. Huang ve ark. (2015) EMT ilişkili transkripsiyon faktörlerinin ekspresyon
seviyesinde değişimlerin mide kanseri tedavisinde kullanılan oksaliplatin ve doksorubisin gibi
kemoterapik ilaçlara karşı direnç gelişmesinde rol aldığını belirtmektedir. EMT sürecinde
tümör mikro-çevresinin pankreas kanseri hastalarında E-kaderin ekspresyonunun anlamlı bir
şekilde azalırken, vimentin ekspresyonunun anlamlı bir şekilde arttığını ve belirlenen
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değişimlerin gemsitabin direncine neden olarak metastaz ile ilişkili olduğunu tanımlanmıştır
(Wang ve ark., 2018).
Kodlanmayan RNA (ncRNA)’lar ökaryotlarda birçok temel düzenleyici fonksiyonları yerine
getiren yeni sınıf RNA moleküllerini ifade etmektedir. ncRNA’lar hücresel savunma,
transkripsiyonel gen sessizleştirilmesi ve kromozomların yeniden modellenmesi gibi birçok
biyolojik olayda görev yapmaktadır (Lekka ve Hall, 2018). Kodlanmayan RNA’ların bir çeşidi
olan uzun kodlanmayan RNA'lar (lncRNA'lar) gen ekspresyon regülasyonunu sağlayan 200
nükleotidden büyük protein kodlamayan RNA’lardır. lncRNA post-transkripsiyonel ve
transkripsiyonel düzeyde gen ekspresyonunu düzenlemektedir (Akhade ve ark., 2017).
Literatürde farklı lncRNA’ların (MALAT, MEG3, UCA1, HOTTIP, CCAL, HOTAIR)
ekspresyon seviyesinde değişimlerin kanser hücrelerinde hücre döngüsünün durdurulması,
apoptozun inhibe edilmesi ve DNA hasarının tamiri ile ilişkili genlerin ekspresyon seviyesinde
değişimlere neden olarak kanser hücrelerinde ilaç direnci gelişmesinde potansiyel rolleri
gösterilmiştir (Chen ve ark., 2016).
Maternal eksprese gen 3 (MEG3) farklı kanser tiplerinde tümör süpresör ve p53 aktivatörü rol
oynayan, 12 farklı izoformu bulunan bir lncRNA’dır. İleri evre metastatik kanserli hastalarda
ilaç direnci gelişmesinde rol aldığı literatürde belirtilmektedir (He ve ark., 2017). Wang ve ark.
(2017) küçük hücreli olmayan akciğer kanseri hücrelerinde MEG3’ün ekspresyon seviyesinin
sisplatin dirençli hücrelerde azaldığını ancak sisplatin duyarlı hücrelerde arttığını
belirlemişlerdir (Wang ve ark., 2017). Shang ve ark. (2017) tarafından, kolon kanseri
hastalarında MEG3’ün azalan ekspresyon seviyesinin oksoliplatine karşı direnç gelişmesinde
ve hastalarda sağ kalım süresinin azalmasında etkili olduğu belirlenmiştir. Feng ve ark. (2018)
mesane kanseri hücrelerinde MEG3’ün ekspresyon seviyesinde artışın, hücre göçünü ve
invazyonunu baskılarken, hücrelerde sisplatin duyarlılığını arttırdığını ortaya koymuşlardır
(Feng ve ark., 2018). Ancak, EMT mekanizmasının regülasyonunda rol oynayan bir lncRNA
MEG3’ün ekspresyon seviyelerinin IRI direnci ile ilişkisi henüz aydınlatılamamıştır. Bu
bağlamda, literatürde mevcut olan çalışmalarda MEG3’ün ekspresyon seviyesinde
değişimlerinin metastaz, kötü prognoz ve ilaç direnci ile yakından ilişkili olduğu gösterilmiştir.
Bu nedenle ileri evre metastatik GI kanserli hastalarda ilaç direncine neden olan
mekanizmalardan biri olan EMT üzerinde MEG3’ün potansiyel bir etkisinin olabileceği
görüşünü uyandırmaktadır.
İlgili literatür kapsamında farklı kanser tiplerinde gelişen ilaç direncinde EMT mekanizmasının,
EMT mekanizması ile ilişkili olarak TGF-β ve MEG3’ün ekspresyon seviyesinde değişimlerin
belirlenmesine yönelik çalışmalar olmasına rağmen, GI kanserlerinde IRI direncinde TGF-β
temelli EMT mekanizması ile MEG3’ün ilişkisinin belirlenmesine yönelik henüz bir çalışma
bulunamamıştır. Mevcut çalışmamıza ilk kez IRI tedavisi uygulanan ileri evre metastatik GI
kanser hastalarında (kolon ve pankreas) IRI’ye karşı ilaç direnci gelişmesinde EMT
mekanizmasının rolü ve bu mekanizmanın MEG3 ile regülasyonunun araştırılması
amaçlanmıştır.
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YÖNTEM
Hasta profili ve kan örneklerinin toplanması
Bu çalışmada Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji birimine, 2017 Ekim -2018 Ekim
tarihleri arasında başvurmuş ve ileri evrede metastatik kanser tanısı konan ve IRI tedavisi alan
kolon ve pankreas kanseri hastalarından alınan tam kan örnekleri kullanılmıştır. Bu kapsamda,
toplam 20 hasta [10 IRI duyarlı (IRI-S) ve 10 IRI dirençli (IRI-R)] çalışmaya dahil edilmiş ve
alınan kan örnekleri Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı
Laboratuvarında -80’de muhafaza edilmiştir. Hastalarda IRI direnci klinik ve radyolojik olarak
ilgili onkoloji uzmanı tarafından belirlenmiştir. IRI alan hastalarda tedavilerinin 2-3.aylarında
radyolojik olarak tümör boyutlarında %20 ve daha fazla artış olanlar veya yeni bir tümör odağı
gelişen hastalar tedaviye dirençli kabul edilmiştir. Tümör boyutlarında %30 ve daha fazla
küçülme olanlar tedaviye duyarlı olanlar ve aradaki değerlerdeki değişimler ise stabil yanıtlı
olarak kabul edilmiştir. Kontrol grubu olarak ise aynı tarihler ise Sakarya Üniversitesi Tıp
Fakültesi Dahiliye birimine başvuran, kanser tanısı konmamış sağlıklı 10 kişiden alınan kan
örnekleri kullanılmıştır. Bu çalışmada kullanılacak olan tam kan örnekleri için etik kurul onayı
(71522473/050.01.04/284) alınmıştır.
RNA izolasyonu
Proje kapsamında çalışılması planlanan TGF-β, E-kaderin ve MEG3 genlerinin ekspresyon
seviyesindeki değişimlerin belirlenmesi için IRI-S ve IRI-R kolon ve pankreas kanseri
hastalarından ve sağlıklı kontrol gruplarından EDTA’lı tüplere alınan kan örneklerinden
öncelikle RNA izolasyonu TRIzol (Invitrogen) ile firmanın önerdiği protokole uygun olarak
gerçekleştirilmiştir. İzole edilen RNA’ların miktar ve saflığı Qubit (İnvitrogen) cihazı ile tayin
edilmiştir.
Total RNA’dan cDNA Elde Edilmesi
İzole total RNA’lar High Capacity cDNA kit (Thermo) kullanılarak uygun kit protokolüne göre
cDNA’ya çevrilmiştir. Sentezlenen cDNA’lar RT-PCR analizine kadar Sakarya Üniversitesi
Tıp Fakültesi SÜDETAM merkezinde Nanotıp Araştırma Laboratuvarında -20 °C’de
saklanmıştır.
RT-PCR analizi
RT-PCR analizi için sentezlenen cDNA’ları kullanılarak TGF-β, E-kaderin ve MEG3’ün
mRNA düzeylerinde değişimler, RT-PCR cihazi (Applied Biosystems) yardımıyla
belirlenmiştir. Targetscan 5.1 software’de belirlenen genlerin mRNA ifade düzeyleri spesifik
olarak tasarlanan “TaqMan” problar ile *Applied Real-Time PCR” cihazında kantitatif olarak
ölçülmüş ve “Actin ß” internal kontrol olarak kullanılmıştır. Seçilen genlere uygun taqman
problu primerler firmadan temin edildikten sonra, problara uygun taqman Master Mix ile 96
kuyulu plakalarda PCR koşulları ve siklus sayısı ayarlanarak reaksiyon gerçekleştirilmiştir.
İstatistiksel Analizler
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Veriler “SPSS 22.0” istatistik programı ile istatistiksel olarak analiz edildi. p<0.05 istatistiksel
olarak anlamlı kabul edilmiştir. Veri analiz programları kullanılarak (REST (2009 V2.0.13))
genlerin ekspresyon düzeylerinde değişiklikler Student t-testi ile belirlenmiştir.
BULGULAR
Hasta profili ve klinik tablo verileri
2017 Ekim -2018 Ekim tarihleri arasında başvurmuş ve ileri evrede metastatik kanser tanısı
konan ve IRI tedavisi alan kolon ve pankreas kanseri hastaları (n=20) bu çalışmaya dahil edildi
ve çalışmaya dahil hastaların klinik özellikleri Tablo 1'de verildi. IRI-R hastalar (62.60±11.45),
IRI-S hastalar (57.70±14.01) ve kontroller (64.14±11.69) için ortalama yaş belirlendi. İleri
evrede metastatik kanser tanısı konan ve IRI tedavisi alan dirençli 6 kolon ve 4 pankreas
hastasına ek olarak IRI-S 5 kolon ve 5 pankreas kanseri hastası çalışmaya dahil edildi. IRI-R
hastalarda metastaz oranı %100 (n=10), IRI-S hastalarda ise metastaz oranı %50 (n=5) olarak
belirlenmiştir. IRI-R hastaların %100’ünün Evre 4, IRI-S hastalarında ise klinik evrelerinin
(Evre 1,2,3 ve 4) sırasıyla; %10, %30, %10 ve %50 olarak saptanmıştır (Tablo 1).
MEG3, TGF-β ve E-kaderin Gen Ekspresyon Kat Değişimleri
MEG3, TGF-β, ve E-kaderin gen ekspresyon seviyeleri IRI-R (n=10) ve IRI-S (n=10)
hastalarda sağlıklı grup (n = 10) ile karşılaştırılarak Şekil 1'de gösterildiği gibi belirlendi.
IRI-S kanser hastalarında, MEG3, TGF-β, ve E-kaderin mRNA seviyeleri kontrol grubuna
kıyasla sırasıyla 2.18-, 1.81- ve 10.18- kat (p<0.01) olarak belirlendi. Diğer yandan, IRI-R
kanser hastalarında MEG3, TGF-β, ve E-kaderin mRNA seviyeleri kontrol grubuna kıyasla
sırasıyla 0.34-, 6.45- ve 1.57- kat (p<0.01) olarak saptandı.

Yaş
(Yıl)
Cinsiyet
(Erkek / Kadın)
Tümör Tipleri
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İrinotekan Dirençli Hastalar
(IRI-R)
(n=10)

İrinotekan Duyarlı Hastalar
(IRI-S)
(n=10)

Kontrol Grubu
(n=10)

62.60±11.45

57.70±14.016

64.14±11.69

6/4

6/4

5/5

Kolon Adenokarsinom (n=6)
Pankreas Adenokarsinom (n=4)

Kolon Adenokarsinom (n= 5)
Pankreas Adenokarsinom (n= 5)

-
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cT Evresi

T1
T2
T3
T4

%0.0
%14.3
%71.4
%14.3

%20.0
%60.0
%20.0
%0.0

N0
N1
N2
N3

%14.3
%0.0
%85.7
%0.0

%33.3
%66.7
%0.0
%0.0

M0
M1

%0.0
%100

%50.0
%50.0

1
2
3

%0.0
%20.0
%80.0

%30.0
%40.0
%30.0

%0.0
%0.0
%0.0
%100

%10.0
%30.0
%10.0
%50.0

cN Evresi

-

cM Evresi

-

Grade

-

Klinik Evre

1
2
3
4

Tablo 1. İleri evrede metastatik kanser tanısı konan ve IRI tedavisi alan kolon ve pankreas
kanseri hastalarının profili

Şekil 1. IRI-S ve IRI-R kanser hastalarında kontrol grubuna göre (A) MEG3, (B) TGF-β ve
(C) E-kaderin mRNA seviyelerinde değişimler ( **p < 0.01).

TARTIŞMA VE SONUÇ
Mevcut çalışmada literatürde ilk kez metastatik ileri evre gastrointestinal (GI) kanser tiplerinde
(kolon ve pankreas) IRI direncinde EMT mekanizmasının rolü ve bu mekanizmasının
regülasyonunda bir LncRNA olarak MEG3’ün etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Elde
edilen bulgular IRI-R hastalarda, IRI-S ile kıyasla MEG3’ün gen ekspresyon seviyesinin
azalması ile birlikte TGF-β’nın IRI-R grubunda daha yüksek eksprese olduğunu ve E-kaderin
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gen ekspresyonunun baskılandığı göstermektedir. Ayrıca, GI kanserinde IRI-S hastalarda
MEG3’ün bir tümör baskılayıcı lncRNA olarak TGF-β aracılı EMT mekanizmasının
baskılanmasına neden olduğu ve dolayısıyla IRI direncinde rol aldığı belirlenmiştir.
Literatürde farklı LncRNA’nın (HOTAIR, HOTTIP, MEG3, HOST2, HCP5) tümör süpresör
etkileri ve ilaç direncindeki rollerine dair çalışmalar bulunmaktadır (Akhade ve ark., 2017; AlRugeebah ve ark., 2019). Ayrıca, LncRNA MEG3’ün ilaç direnci kapsamında araştırıldığı
farklı kanser tiplerinde birden fazla moleküler mekanizma aracılığıyla ilaç direnci aşılmasında
rol aldığı da belirlenmiştir (He ve ark., 2021; Wei ve ark., 2020). MEG3’ün insan akciğer
adenokarsinomunda azalan p53 ekspresyonu temelli sisplatin direncini regüle ettiği
gösterilmiştir (Liu ve ark., 2015). Başka bir çalışmada benzer olarak MEG3’ün ekspresyon
seviyesinin baskılanmasının Wnt/β-katenin sinyal yolağı üzerinden akciğer kanseri
hücrelerinde sisplatin direncine neden olduğu ortaya konmuştur (Xia ve ark., 2015). Kolorektal
kanserde ise MEG3’ün ekspresyonunda artışın pro-apoptotik gen ekspresyonunu arttırarak ve
miR-141/PDCD4 yolağını hedefleyerek oksaliplatin duyarlılığını arttırdığı gözlemlenmiştir (Li
ve ark., 2017; Wu ve ark., 2019). T-hücreli lenfoblastik lenfoma hastalarında ise MEG3’ün
PI3K/mTOR yolağını hedefleyerek EMT üzerinden ilaç direncini gelişimini azalttığı
belirlenmiştir (Deng ve ark., 2018). Pankreatik nöroendokrin tümörlerinde ise MEG3
inhibisyonunun gemsitabin ilaç direnci ile ilişkisi belirlenmiştir (Iver ve ark., 2017). Bu
kapsamda çalışmamızda MEG3’ün gen ekspresyon seviyesinde IRI-R grubunda (0.34-) IRI-S
grubuna kıyasla (2.18-) düşük seviyede eksprese olması, literatür ile tutarlı olarak MEG3
ekspresyonunun baskılanmasının GI kanserlerde IRI direncine neden olduğunu göstermektedir.
Ayrıca, azalan MEG3 ekspresyon seviyesi IRI-R grubunda artan metastaz ve ileri klinik evre
ile pozitif ilişkili olmasına rağmen, istatistiksel olarak anlamlı bulunamamıştır.
EMT mekanizmasının dinamik bir süreç olarak kanser gelişiminde proliferasyonu, migrasyonu,
invazyonu ve metastazı arttırdığı, ve kanser progresyonunda ilaç direnci ve nüks gelişimine
neden olduğu bilinmektedir (De Craene ve Berx, 2013; Pastushenko ve Blanpain, 2019). Ayrıca
literatürdeki çalışmalar EMT’nin ilaç direnci ile ilişkisi pankreas, mesane, akciğer ve meme
gibi birçok kanser türünde ortaya koymuştur (Arumugam ve ark., 2009; Huang J ve ark., 2015;
McConkey ve ark., 2009). EMT’yi indükleyen faktörlerden biri olan TGF- β triple-negatif
meme kanserinde ilaç direncine sebep olduğu Xu ve ark. (2018) tarafından belirlenmiştir.
HMLE hücrelerinde uzun süre TGF-β maruziyeti sonrasında EMT transkripsiyon faktörleri
Snai1, ZEB1 and ZEB2 gen ekspresyonunun arttığı ve buna bağlı olarak E-kaderin
ekspresyonunun azaldığı gösterilmiştir. Ayrıca çalışmada artan TGF-β‘nın doksorubisin,
sisplatin ve siklofosfomid direncine neden olduğu saptanmıştır (Katsuno ve ark., 2019).
Mevcut çalışmamızda IRI-R (6.45-) grubunda IRI-S (1.81- )ile kıyasla TGF- β’nın yüksek
eksprese olduğu belirlenmiştir. Dolayısıyla, IRI-R grubunda IRI-S ile kıyasla E-kaderin’in
ekspresyon düzeyinin azalmasında TGF-β‘nın aktif rol aldığı tespit edilmiştir.
Sonuç olarak, mevcut çalışmada lncRNA MEG3’ün IRI direncinde EMT üzerinden regülatör
bir biyobelirteç olarak kullanılma potansiyeline yönelik ilk ön veriler elde edilmiştir. Ancak
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günümüzde giderek artan ve hastalarının prognozunu ve sağ kalım sürelerini negatif etkileyen
IRI direncine neden olan diğer regülatör lncRNA’lar ve EMT ile ilişkisinin aydınlatılması için
daha kapsamlı moleküler analizlerin yapılması gerekmektedir. Ayrıca, elde ettiğimiz ön
verilerin daha geniş örneklem grubunda çalışılarak valide edilmesi gereklidir.
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ABSTRACT
Gen Z, mostly cited as the generation born between 1996 and 2012 into the internet and social
media, are natives of the digital world and make up for more than a quarter of the global
population. As this generation is proven to be the native utilizers of modern technology, has
one of the most rapidly growing purchasing powers, and strongly influences the members inside
and outside their generation's casual purchases, they have become an important target for
companies’ marketing and advertisement campaigns. However, with the development of
artificial intelligence and machine learning algorithms, the emergence of smart devices and
products, and the usage of big data for simplifying business efficiency, most companies have
shifted from traditional marketing, such as showing TV commercials, advertising in
newspapers, and sending direct mails, to digital marketing that makes constant use of apps,
social media influencers, e-commerce platforms, recommendation algorithms, etc. Since Gen
Z is born into the peak of technology and possibly has not known a time without technological
devices and the internet, they are among the cohorts that are most exposed to these digital
marketing campaigns, tools, and platforms. In this paper, a brief comparison between traditional
marketing and digital marketing is explored, the impact of these digital marketing tools and
platforms—mainly the most commonly used ones like social media influencers and marketing,
online product reviews, product recommendation algorithms, email marketing, and search
engine optimization and marketing—on Gen Z’s consumer behavior is given through a
literature review, possible shortcomings in terms of the adoption and utilization from marketers
and Generation Z's point of views are addressed, and direction for further research and for
utilizers of these mediums in order to create a more clear perspective on the possibilities of
digital marketing on consumer global behavior, with an emphasis on the younger cohort, Gen
Z, is provided.
Keywords: Digital marketing, Gen Z, digital age.
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INTRODUCTION
The emergence of technology and the internet has been a wave that revolutionized anything
that came in its way, showing no signs of stopping. The utilization of these powerful tools paved
the way for many possibilities, novel products and business models, and newer industries to
emerge. Besides notable innovations in retail, finance, accommodation, and ride-sharing
industries, the arrival of the digital era has also had significant impacts on the marketing
industry, creating a momentous scheme that would shift marketing from a “traditional” one that
made use of print media, billboards, and radio and TV advertisements to a digital one built on
big data analytics, internet of things, information communication technologies, and social
media platforms (Bala & Verma, 2018). With an infrastructure change towards adopting digital
technologies in marketing also came efficiency increases: customer action, response, and
feedback can be tracked in real-time; target market could be identified and served more
efficiently; campaigns could get greater reach as information could be shared “incredibly
quickly” online, with possibilities to “start a ripple and viral effect in promotion,” that all could
result in better cost-effectiveness and greater return on investment (Bala & Verma, 2018) (See
Figure 1).

Traditional Marketing

Digital Marketing

Traditional
marketing
includes print, broadcast, direct mail,
and telephone.
No
audience.
-

interaction

with

the

Results are easy to measure.

Advertising campaigns are
planned over a long period of time.
Expensive
consuming process.

and

time-

Success
of
traditional
marketing
strategies
can
be
celebrated if the firm can reach large
local audience.
One campaign prevails for a
long time.

Digital marketing includes
online advertising, email marketing,
social media, text messaging, affiliate
marketing,
search
engine
optimization, pay per click.
-

Interaction with the audience.

Results are to a great extent
easy to measure.
Advertising campaigns are
planned over short period of time.
Reasonably cheap and rapid
way to promote the products or
services.
Success of digital marketing
strategies can be celebrated if the firm
can reach some specific number of
local audience.
Campaigns can be easily
changed with ease and innovations
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Limited reach to the customer
due to limited number of customer
technology.
24/7 year-round exposure is
not possible.
-

No ability to go viral.

-

One way conversation.

can be introduced
campaign.

within

any

Wider reach to the customer
because of the use of various
customer technology.
24/7 year-round exposure is
possible.

Responses can only occur
during work hours.

-

Ability to go viral.

-

Two ways conversation.

Response or feedback can
occur anytime.
(Figure 1) (Munsch, 2020)
A key age group and generation for digital marketers is “Generation Z.” Born between 1996
and 2010 into the rise of technology and the internet, this generation has always had access to
smartphones, world-wide-web, computers, and social media, making them the best utilizers of
these technologies. Most of them have their devices with them wherever they go and seek
constant internet access to be connected with their friends, peers, family, and the media. Internet
access and greater internet speed are as essential as their physiological and safety needs,
resulting in Generation Z being the most technology-dependent cohort. They seek various types
of content—-audio, video, written—and are notable for their independence, individualism, and
ambition. They usually aren’t afraid of trying new things and value authenticity, trustfulness,
and diversity in terms of culture, sexual orientation, and gender. Besides being the natives of
the modern digital ecosystem and exhibiting their values and concerns clearly, Generation Z is
especially significant for marketers as they offer an enormous possibility financially. They now
account for more than 2.5 billion of the 7.7 billion people on earth, becoming the largest
generation. Moreover, although their buying power is less than other generations due to their
young age and as most of them are dependent on their families (the buying power of
Millennials, the generation born between 1981 and 1996, is over $600 billion when that of
Generation Z is currently over $140 billion), the value of their influence on household purchases
exceed $600 billion. Their buying power is on track to be the largest among generations in the
upcoming years (Duffett, 2020).

Despite being young, spending a significant portion of their time online, and having promising
financial power that could interest marketers, Gen Z is much more proactive, critical, and wellinformed of marketing campaigns. They are willing to support brands that they share their
values with, as a survey demonstrated that “77% of Gen Z look more favorably on brands that
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promote gender equality and 61% are willing to pay more for products that are ethically and
sustainably sourced” (Gunn, 2021). More than 65% of them already use ad blockers and avoid
clickbait, a possible indicator of this generation’s desires for individualization, escaping spam,
in-your-face ads, and ads that don’t show real people that they can relate to (Bala & Verma,
2020) (Sullivan, 2021). They also are less patient with their experience online and have the
lowest attention span among generations with only 8 seconds (Boger, 2020) (Goldstein, 2020).
Brands that fail to catch this young cohort’s attention quickly, offer personalized experiences,
communicate values authentically, and prioritize transparency in campaigns through up-to-date
digital marketing tools and platforms, then, are also expected to fail in promoting their products
and services to Generation Z, gaining their trust, and ultimately impacting their behavior and
gaining their loyalty as customers.
Various types of digital marketing tools and techniques have been established, but this paper
particularly examines the impact of the most commonly utilized ones in the 21st century—
social media marketing, influencer marketing, online (product) reviews, (product)
recommendation algorithms, search engine marketing (SEM), search engine optimization
(SEO), and email marketing—on Generation Z’s purchasing behavior. A review of literature,
internet sources, and surveys is conducted, and after both qualitative and quantitative analyses
on the effect of these tools and techniques on this cohort, a review on the efficiency of digital
marketing tools is given for future implementers of future marketers and researchers.
SOCIAL MEDIA / INFLUENCER MARKETING
Social media is inarguably an innovation that changed how we communicate, share, and express
ourselves. With a user base of more than 3.6 billion, it has attracted more than half of the global
population, an amount that will only increase with years (Kadam et al., 2021). Creating content
is free for anyone on social media platforms, a subject of interest for brands and organizations
as they don’t have to spend huge amounts of money on publishers or distributors for learning
from customers, establishing and enhancing brand image, and promoting their products or
services for the young generation (Saravanakumar & SuganthaLakshmi, 2012). Utilizing social
media for marketing campaigns is particularly reasonable because Generation Z users spend
more than 4 hours a day on social media platforms, with the most popular ones being Instagram,
TikTok, YouTube, Snapchat, Twitter, and Facebook (YPulse, 2020) (Herman, 2021). Although
social media apps’ purpose seems to be the same for this young cohort—creating and
consuming content—“on Instagram, they showcase their aspirational selves; on Snapchat, they
share real-life moments; on Twitter, they get the news; and on Facebook, they glean
information,” according to a study conducted by Response Media (Campaign Monitor, 2019).
Social media platforms have also enhanced their interfaces to impact purchases more and be
more consumer-friendly. Instagram users, for instance, now don’t have to be redirected to a
brand’s website to search for particular products because they can check all the products that
the brand has on its website if that page sets up an Instagram Shop. This provides remarkable
convenience for Gen Z, one that also yields benefits for marketers, for this generation states
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social media is their most optimal way to engage with brands, nearly half states they will use
social media to purchase, and “a full 33% of respondents report buying something after seeing
it on social media once in the past month” in a survey (Campaign Monitor, 2019) (Petrock,
2021). Although social media on its own is a powerful tool, one thing makes it even more
impactful for marketers: influencers.
According to Influencer Marketing Hub, “an influencer is someone who has the power to affect
the purchasing decisions of others because of his or her authority, knowledge, position, or
relationship with his or her audience and has a following in a distinct niche, with whom he or
she actively engages” (Geyser, 2020). Influencers on specific platforms (YouTube, Instagram,
etc.) have been shown to share information on products, start new trends, and ultimately have
a substantial influence on consumer behavior by increasing sales (Duffett, 2020) (Jin et al.,
2019). The effectiveness of influencers could be due to consumers developing a sense of
familiarity with influencers, making them perceived as “one of us” and “friends who share their
opinions” (Duffett, 2020) (Jin et al., 2019). Therefore, they are more trustworthy, and the
products they convey information about evoke a sense of attainability in Generation Z’s eyes
compared to traditional celebrities who are often seen as “robotic or lacking a human feel” (Jin
et al., 2019). Moreover, interactivity and activity status is particularly of importance: since
influencers produce content daily and regularly respond to comments and opinions, they
generate greater trust, enjoyment, familiarity, and sympathy (Duffett, 2020) (Jin et al., 2019).
All of this results in positive behavioral responses and greater purchase schemes among
Generation Z (Duffett, 2020).
ONLINE MARKETING
As e-commerce sales have risen in the digital era, so have users who “dropped” a review about
the product they bought. Besides the paid promotions influencers do about particular products,
reviews conducted by regular people on online forums like Reddit or video-sharing sites like
YouTube has become an address for customers while choosing what product to buy. In fact,
86% of Gen Z has been found to rely on “user reviews and online opinions,” and “68% of them
read at least three reviews before making a first-time purchase online” (Campaign Monitor,
2019) (Hammock, 2019). The reliance on reviews among young consumers could guide brands
and organizations to delicately examine the reviews on their products and keep their ratings up
as much as possible to exude a strong brand appearance and build a young consumer base.

PRODUCT RECOMMENDATION ALGORITHMS
With the development of technology and the internet, every person having an email account,
joining digital magazine subscriptions, utilizing social media regularly, and the development of
e-commerce has generated enormous amounts of data to be collected by organizations. These
data offer personal information about users’ likes and dislikes, their purchase trends, location,
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age and demographics, web activity, etc. (Product) recommendation algorithms are systems
that “analyze buying patterns of customer’s sales data” and “recommend similar products to
assist in customer service and thereby increase profitability” (Balakrishnan et al., 2018).
Although they could have problems like “an expensive and lengthy implementation process,”
these algorithms have been shown to result in more time efficiency, greater average order value,
better user engagement, higher conversions, reduced cart abandonment, and so on (Ike, 2020)
(Balakrishnan et al., 2018). In fact, 35% of Amazon’s sales and 75% of Netflix’s views come
from recommender systems (Ike, 2020). A crucial aspect of these systems that affect customers
and drive sales up could be their ability to offer personalization, a factor Generation Z searches
for in their shopping experience. By only showing relevant products that interest this young
generation, recommendation engines possibly press upon two components of influencing Gen
Z shopping behavior: impatience and personalization.
EMAIL MARKETING
Even though Gen Z’s attention seems to have shifted to social media platforms and apps, they
are nothing short of utilizing email. According to a survey by Campaign Monitor, “58% of Gen
Z respondents check their email multiple times a day. They usually use email for personal
communication, with school and work following it. From a customer perspective, 36.4% of the
young generations have never bought something as a result of an email, but “28.5% of
respondents say they’ve made a purchase 2-5 times in the past month because of an email.
27.9% say once, 5.9% say 6-10 times, and 1% say 11+ times.” The same survey claims that this
generation usually wants to hear from brands and receive sales or offers, and a customized
headline with their names on it or an email with attention-catching images makes them more
likely to open the email. However, they also note this generation’s descriptions of how
“annoying,” “spammy,” “pushy,” and “boring” emails could be, so marketers have to take into
account to carefully design emails that don’t promote a product or service just to make Money
(Campaign Monitor, 2019).
SEARCH ENGINE MARKETING / OPTIMIZATION
Search engine marketing is a method that uses paid techniques to increase web traffic to a
website, while search engine optimization uses organic methods (Varagouli, 2020) (See Figure
2).
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(Figure 2) (Hardwick, 2020)
Some definitions, on the other hand, cite SEM as a broader term that includes SEO and paid
methods like pay per click (PPC), where advertisers are only charged if a user clicks his/her ad
(Hardwick, 2020). However, Generation Z is less likely to visit advertised pages and usually
click on the first link that is not an ad, so paid methods could be less effective to promote
products to younger individuals. Therefore, SEO, the organic method that includes matching
search intent, writing enticing title tags (HTML code tags that allow giving web pages titles),
and meta descriptions (small blurbs that appear underneath websites that include information
about pages), could be a better option for digital marketers (Hardwick, 2020). Since it’s found
that Gen Z uses long-tail keywords, full questions and phrases, and words like “how-to,” “best,”
and “cheap” in their searches (“how to cook a pasta” instead of “pasta recipe”), capitalizing on
optimizing search results could be of great benefit for improving page landings (Bump, 2020).
FURTHER RESEARCH
Digital marketing methods have a positive correlation with purchasing intent and behavior.
Still, there is a limitation in research examining the direct and causal behavior changes that
these marketing tools create on Generation Z. Although there are some surveys on Gen Z
shopping habits and behavior this research references, the small sample sizes or selection
processes are possible limitations. Hence, more surveys should be administered to this young
cohort with questions like “have you ever purchased a product because of an influencer,” have
you ever directly bought something from a social media platform,” “are you willing to purchase
something after seeing it on an email if it appeals to your interests and values,” “what is the

Full Text Book

Page 443

euroasiasummit.org

INTERNATIONAL EUROASIA
Congress on Scientific Researches and Recent Trends 9
18-20 February 2022/Antalya – Turkey

easiest way to make a purchase online,” etc. that directly explores digital marketing tools and
platforms’ impacts and individual behaviors.
CONCLUSION
In a world rapidly headed towards digitalization with the rise of social media, world-wide-web,
and newer technologies like machine learning and artificial intelligence, attracting customers
with marketing campaigns has also gone digital, resulting in the emergence of the term “digital
marketing.” Making use of technological advancements, marketers have established various
digital marketing techniques. Since Generation Z can have the power to influence household
purchases and are born into technology and the internet revolution, making them natives of the
digital environment, they have been the subject of interest for many digital marketing
campaigns that make use of social media influencers, emails, recommendation engines, etc. In
this research, it is found that these tools and platforms impact Gen Z’s shopping behavior more
efficiently in terms of cost and time than traditional campaigns, but a lack of research for a
direct and causal relationship between digital marketing tools and platforms and this young
cohort’s consumer behavior in literature is notable. Still, the benefits digital marketing offers
are undeniable, and it is recommended that marketers apply this type of marketing in their
campaigns to get the younger generation’s attention.
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ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
EXAMINATION OF DIGITAL LITERACY LEVELS OF ASSOCIATE STUDENTS
ACCORDING TO VARIOUS VARIABLES
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ÖZET
Dijital okuryazarlık, dijital çağa uyum sağlayarak hayatta kalma becerisi olarak ifade
edilmektedir. Bireyin dijital okuryazar olduğunun göstergesi, yeni ya da gelişmekte olan
farklı teknolojilere kolaylıkla adapte olabilmesidir. Bu nedenle de günümüzde 21. yüzyıl
becerileri olarak ifade edilen kazanımları bireylerin edinmeleri gerekmektedir. Geleceğin
önde gelen toplumlarını belirleyecek olan temel unsurlardan biri belki de en önemlisi bu
becerileri kazanmış bireylerin olmasıdır. Dünyada bu konudaki farkındalığı gelişmiş olan
ülkeler eğitim politikalarını gözden geçirerek öğrenme ve öğretme süreçlerinde dijital eğitime
yönelik adımlar atmaktadır.
Bu çalışmanın amacı; önlisans öğrencilerinin dijital okuryazarlık düzeylerinin çeşitli
değişkenler açısından belirlenmesidir. Araştırmanın örneklem grubunu 2021-2022 akademik
yılı güz döneminde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi SHMYO’da öğrenimlerini sürdüren 354
kadın, 168 erkek olmak üzere 522 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma verileri Ng (2012)
tarafından geliştirilmiş Türkçeye uyarlanması Üstündağ, Güneş, Bahçivan (2017) yapılmış
olan “Dijital Okuryazarlık Ölçeği” kullanılarak elde edilmiştir. Tek boyutlu olan ölçek 5’li
likert tipinde hazırlanmıştır. Ölçek geliştirme çalışmasında üniversite öğrencileri için ölçeğin
iç tutarlılığı 0.86, bu çalışmada 0.91 olarak belirlenmiştir. Verilerin analizinde betimleyici
istatistikler, Kolmogorov-Smirnov normallik testi, bağımsız gruplar testi, ANOVA ve Tukey
analiz teknikleri kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre; öğrencilerin işbirlikli
öğrenme ölçeğinden aldıkları puan ortalamalarının istatistiksel olarak cinsiyet, sınıf düzeyi,
ekonomik durum, mezun olunan lise türü, ve branş değişkenleri açısından anlamlı farklılık
gösterdiği (p<.05), ikamet yeri, anne ve baba eğitim durumu ve branş değişkenleri açısından
ise göstermediği bulgusuna ulaşılmıştır.
Anahtar kelimeler: Dijital okuryazarlık, üniversite, öğrenci
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ABSTRACT
Digital literacy is expressed as the ability to survive by adapting to the digital age. The
indicator of an individual's digital literacy is that he can easily adapt to new or developing
different technologies. For this reason, individuals need to acquire the gains expressed as 21st
century skills today. One of the main elements that will determine the leading societies of the
future, perhaps most importantly, is the individuals who have acquired these skills. Countries
with a developed awareness of this issue in the world review their education policies and take
steps towards digital education in their learning and teaching processes.
The aim of this study; is to determine the digital literacy levels of associate degree students in
terms of various variables. The sample group of the research consists of 522 students, 354
females and 168 males, who continue their education at Sivas Cumhuriyet University
SHMYO in the autumn semester of the 2021-2022 academic year. The research data were
obtained by using the "Digital Literacy Scale" developed by Ng (2012) and adapted into
Turkish by Üstündağ, Güneş, Bahçivan (2017). The one-dimensional scale was prepared in a
5-point Likert type. In the scale development study, the internal consistency of the scale was
0.86 for university students, and 0.91 in this study. Descriptive statistics, KolmogorovSmirnov normality test, independent groups test, ANOVA and Tukey analysis techniques
were used in the analysis of the data. According to the findings obtained from the research;
The mean scores of the students from the cooperative learning scale differ statistically in
terms of gender, class level, economic status, type of high school graduated, and branch
variables (p<.05), but it does not show in terms of place of residence, mother and father
education level and branch variables. finding has been reached.
Keywords: Digital literacy, University, Student

GİRİŞ
Okumak hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olup bilgi edinmek için kullandığımız en önemli
beceridir. Geçmişte matbu kaynaklardan yaptığımız okumalar gün geçtikçe yerini dijital
ortamlardan yaptığımız okumalara bırakmaktadır. Dijital ortamlardaki eğitim dünyada öne
çıkmaya başlamaktadır. Okuma becerisi de matbu okumalardan ziyade dijital ortamlardaki
okumaya yerini bırakmaktadır. Burada derslerle ilgili kaynakları araştırtmaktan özel ilgi
alanlarına ilişkin okumalara kadar her alandaki okuma dijital okuryazarlık olarak
adlandırılmaktadır (Banaszewski, 2005). Günümüzün teknolojik dünyasında dijital
okuryazarlık daha geniş kapsamlı olarak ele alınmaktadır. Geleneksel okuryazarlık matbu
olan okumaları ifade ederken dijital okuryazarlık dijital çağa uyum sağlayarak hayatta kalma
becerisi olarak ifade edilmektedir. Bireyin dijital okuryazar olduğunun göstergesi, yeni ya da
gelişmekte olan farklı teknolojilere kolaylıkla adapte olabilmesidir. Aslında bu hem temel
okuryazarlık becerilere hem de teknolojik becerilere sahip olmak anlamına gelmektedir.
Prensky’e (2001) göre eğitim anlayışı ve öğrencilerin öğrenme süreçleri teknolojiyle beraber
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kökten değişmiştir. Günümüzün eğitim sisteminin temelinde dijital okuryazarlık yer
almaktadır. Holum ve Gahala (2001) dijital okuryazarlığı, veri analiz araçlarını kullanarak bir
içeriğin daha iyi anlaşılması ve teknoloji yoluyla öğrenme süreçlerinin hızlandırılması
becerisi olarak tanımlamıştır. Jakes (2006) ise dijital okuryazarlığın 21. yüzyıl becerileri
arasında yer aldığını belirtmektedir. Genel olarak yapılan tanım ve açıklamalara bakıldığında
dijital okuryazarlık; dijital araçları ve dijital kaynakları fark etmek, onlara erişmek, onları
yönetmek, değerlendirmek, analiz etmek ve sentezlemek; onlardan yeni bilgi oluşturmak,
kitle iletişim araçlarında uygun ifadeler oluşturmak ve dünyanın her yerinde başkalarıyla
iletişim kurabilmek için bireylerin farkındalığı, tutumu ve yeteneğidir (Martin, 2005).
Dijital okuryazarlık için temel becerilere sahip olmak gerekmekle birlikte teknolojik araç
gereçlerin nasıl kullanılacağı ve hangi amaç için hangi içeriğe nasıl ulaşılacağını bilmek de
önemlidir. Bireylerin gerekli durumlarda kendi bilgi içeriklerini üretebilmelerine kadar
uzanan üst düzey beceriler de eğitim süreçlerinin istenilen düzeyde gerçekleşmesi için
gereklidir (Buckingham, 2008). Burada var olan bilginin dijital platformlarda dönüştürülebilir
olması ve elde edilen sonucun amaca uygun olması beklenmektedir. Elbette bunun için de
öncelikle öğrencilerin dijital okuryazarlık düzeylerinin geliştirilmesi ve üst düzeyde olması
gereklidir. Eğitimin her kademesindeki öğrencilerin bu beceriye sahip olması bu çağa özgü
problemleri çözümleyebilmeleri için elzemdir (Sönmez & Gül, 2014). Aslında bu çağda var
olmak için dijital okuryazarlık becerisine sahip olmak önemlidir. Hatta dijital okuryazarlığı
Eshet (2004) dijital çağda hayatta kalma becerisi olarak tanımlamıştır. Dijital eğitime
dönüşümün en önemli bileşeni olarak da adlandırılan dijital okuryazarlığın gelişmesi ve hızlı
bir şekilde çağa uygun eğitim anlayışının oluşabilmesi için öğretim programlarını ve ders
materyallerini hazırlayan eğitim paydaşlarının sürecin farkında olmaları hayati önem
taşımaktadır. Dijitalleşen dünyaya uyum sağlayabilecek hatta onun ötesinde adım atılmasını
sağlayacak dijital eğitim içeriklerinin oluşturulması zaruridir. UNICEF (2017) tarafından
çocukların bilgili, katılımcı ve dijital dünyada güvende olmalarını sağlamak için dijital
okuryazarlık dersinin gerekliliği belirtilmiştir. Dijital okuryazarlığı gelişmiş bireyler sadece
teknolojiyi iyi kullanmakla kalmaz, analitik düşünme becerileri de gelişir. Bu sayede bireyler
toplumda karşılaştığı sorunlara makul yaklaşımlar sergileyerek çözümler üretebilirler (Elçi,
2015). Ayrıca dijital okuryazarlık düzeyi gelişmiş olan bireyler teknolojinin gelişimine de
katkı sunarak yaşadıkları toplumun hatta dünyanın herhangi bir sorununa ilişkin çözüm
önerileri getirebilirler (Acar, 2015). Eğitimin en alt kademesinden en üst kademesine kadar
her öğrencinin de dijital okuryazarlık becerilerinin gelişimi için desteklenmesi gerekmektedir.
Bunun için de öncelikle sahip oldukları dijital okuryazarlık düzeyinin belirlenmesi önem arz
etmektedir. Bu çalışmada önlisans öğrencilerinin dijital okuryazarlık düzeylerinin
belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla aşağıda yer alan soruların yanıtı aranmıştır.
Önlisans öğrencilerinin;
a) Dijital okuryazarlık düzeylerine ilişkin puan ortalamalarının düzeyi nedir?
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b) Dijital okuryazarlık düzeylerine ilişkin puanları cinsiyet, sınıf düzeyi, ekonomik durum,
ikâmet yeri, anne ve baba eğitim durumu, mezun olunan lise türü, branş, değişkenlerine göre
farklılaşmakta mıdır?

YÖNTEM
Bu bölümde araştırmanın örneklem grubu kullanılan veri toplama araçları ve elde edilen
verilerin analiz süreçlerine ilişkin bilgiler sunulmaktadır.
Evren ve Örneklem
Araştırmanın bu bölümünde örneklem, veri toplama araçları, verilerin toplanması ve analizine
ilişkin bilgiler sunulmaktadır.
Örneklem Grubu
Araştırmanın örneklem grubunu 2021-2022 akademik yılı güz döneminde Sivas Cumhuriyet
Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda (SHMYO) öğrenimlerini sürdüren
364 kadın, 168 erkek olmak üzere 532 öğrenci oluşturmaktadır. Örneklem grubuna ilişkin
demografik bilgiler aşağıda yer alan Tablo 1’de yer almaktadır.

Tablo 1. Örnekleme Ait Demografik Bilgiler
Değişkenler
Cinsiyet
Sınıf

(f)

(%)

Kadın

364

68.4

Erkek

168

31.6

1. sınıf

340

63.9

2. sınıf

192

36.1

8

1.5

92

17.3

374

70.3

4.Düşük

58

10.9

1. İlkokul

338

63.5

5.Fizyoterapi

2. Ortaokul

102

19.2

3. Lise

80

15.0

4. Üniversite

12

2.3

212

39.8

98

18.4

162

30.5

60

11.3

1.Çok iyi
Ekonomik 2.İyi
durum
3.Orta

Anne
eğitim

1. İlkokul
Baba
eğitim

2. Ortaokul
3. Lise
4. Üniversite

Değişkenler

İkamet

Branş

Mezun
olunan
lise türü

(f)
1. Köy

102

19.2

2. İlçe

92

17.3

270

50.8

4.Büyükşehir

68

12.8

1. Diyaliz

86

16.2

2. Çocuk Gelişimi.

134

25.2

3. Tıbbi Gör. Tek.

72

13.5

4. Ağız ve Diş Sağ.

98

18.4

114

21.4

6. Anestezi

14

2.6

7. Yaşlı Bakımı

14

2.6

1. Sağlık

132

24.8

2. Teknik

40

7.5

3. İHL

66

12.4

4. Düz lise

10

1.9

5. Anadolu

262

49.2

22

4.1

3. Şehir

6. diğer
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Veri Toplama Araçları
Araştırma verileri Ng (2012) tarafından geliştirilmiş Türkçeye uyarlanması Üstündağ vd.
(2017) tarafından yapılmış olan “Dijital Okuryazarlık Ölçeği” kullanılarak elde edilmiştir.
Dijital Okuryazarlık Ölçeği (DOÖ): Tek boyutlu olan 10 maddeden oluşan ölçek 5’li likert
tipinde hazırlanmıştır. Bu maddelere düzeltme işlemi yapılmıştır. Ölçek geliştirme
çalışmasında ölçeğin iç tutarlılığı 0.86, bu çalışmada 0.91 olarak belirlenmiştir. Katılımcıların
alabilecekleri en düşük puan 10 en yüksek puan ise 50 olmaktadır.
Verilerin Toplanması ve Analizi
Araştırmada nicel araştırma yöntemleri arasında yer alan tarama modeli uygulanmış ve veriler
toplanmasında kolayda örnekleme yöntemi tercih edilmiştir. Veriler online anket uygulaması
izlenerek elde edilmiştir. Araştırmanın verileri 2021-2022 güz döneminde Sivas Cumhuriyet
Üniversitesi SHMYO’da öğrenim gören öğrencilere 25 Ekim-20 Kasım 2021 tarihleri
arasında ölçeğin online olarak uygulanmasıyla elde edilmiştir. Katılımcılara ölçeğin bağlantısı
gönderilmiş ve yanıtlamaları zorunlu tutulmamıştır. Ölçek bağlantısı toplamda 800 öğrenciye
yönlendirilmiş ve ölçeği yanıtlayan 532 öğrenciden alınan verilere istatistiki analizler
uygulanmıştır. Ölçek verileri Excel dosyası olarak indirilip gerekli düzenlemeler yapılarak
SPSS.25 programına yüklenmiş ve analiz edilmiştir. Verilerin analizinde betimleyici
istatistikler, Kolmogorov-Smirnov normallik testi, bağımsız gruplar testi, ANOVA ve Tukey
analiz teknikleri kullanılmıştır. Yapılan analizlerin neticesinde elde edilen bulgular tablolar
halinde sunulmuştur. Her bir tablonun altında ilgili bulguların açıklamaları verilmiştir.

BULGULAR
Araştırmanın bu bölümünde elde edilen bulgular araştırma sorularına uygun şekilde tablolar
halinde sunulmuştur. Her bir tablonun altında açıklamalara yer verilmiştir.
Öğrencilerin DOÖ’den aldıkları faktör ve madde puan ortalamaları, standart sapma değerleri
ve Cronbach Alfa değerleri bir bütün olarak Tablo 2’de sunulmaktadır.

Tablo 2. DOÖ’ye İlişkin Betimsel İstatistikler
İÖÖ

n

En
düşük
puan

En
yüksek
puan

Toplam

532

13

50

35.77

Madde
ort. (15)

Madde
ort.
(100)

ss

Cronbac
h Alfa

3.78

75.6

7.58

0.91

Tablo 2 incelendiğinde; bu çalışmada uygulanan ölçek ortalamasının yüksek düzeyde olduğu
(p<3.41), ölçek güvenirliğinin toplamda 0.91 olarak belirlendiği görülmektedir.
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Öğrencilerin DOÖ’den aldıkları puanlarda cinsiyet ve sınıf düzeyi değişkenleri açısından
işbirlikli öğrenme düzeylerinin istatistiksel düzeyde farklılık olup olmadığının belirlenmesi
amacıyla uygulanan bağımsız gruplar t testi sonuçları Tablo 3’te sunulmaktadır.
Tablo 3. Cinsiyet ve Sınıf Düzeyi Değişkenlerine Göre Bağımsız Gruplar t Testi Sonuçları
n

x̄

ss

Kadın

364

35.24

7.39

Erkek

168

36.93

7.89

1. Sınıf

340

36.37

7.69

2. Sınıf

192

34.72

7.30

Değişkenler
Cinsiyet
Sınıf Düzeyi

t

sd

p

-2.338

530

.020*

2.459

530

.014*

*p<.05

Tablo 3 incelendiğinde katılımcıların ölçekten aldıkları puan ortalamasının cinsiyet ve sınıf
düzeyi değişkenlerine göre anlamlı farklılık gösterdiği bulgusuna ulaşılmıştır (p<.05).
Anlamlı farklılığın cinsiyet değişkeninde erkek öğrenciler lehine, sınıf düzeyi değişkeninde
ise birinci sınıflar lehine olduğu görülmektedir.
Öğrencilerin ekonomik durum, anne ve baba eğitim düzeyi ve ikamet yeri değişkenlerine göre
DOÖ’den aldıkları puanların istatistiksel düzeyde farklılık olup olmadığının belirlenmesi
amacıyla uygulanan ANOVA testi bulgularının sunulduğu Tablo 4 aşağıda yer almaktadır.
Tablo 4. Ekonomik Durum, Anne ve Baba Eğitim Düzeyi, İkâmet Yeri Değişkenleri ANOVA Testi
Sonuçları
Varyans
Anlamlı
Değişkenler
n
x̄
ss
sd
F
p
kaynağı
Farklılık
1.Çok iyi

8

42.50

8.02

92

38.59

8.64

Gruplar
arası

374

35.15

7.35

Gruplar içi

528

4.Düşük

58

34.41

5.58

Toplam

531

1. İlkokul

338

35.69

7.92

2. Ortaokul

102

34.78

6.60

Gruplar
arası

3

3. Lise

80

36.93

7.33

Gruplar içi

528

4. Üniversite

12

39.00

6.09

Toplam

531

1. İlkokul

212

36.17

7.18

2. Ortaokul

98

34.20

7.83

Gruplar
arası

3

3. Lise

162

36.54

8.15

Gruplar içi

528

4. Üniversite

60

34.87

6.64

Toplam

531

1. Köy

102

35.53

9.08

2. İlçe

92

34.54

6.75

Gruplar
arası

3

3. Şehir

270

36.18

7.52

Gruplar içi

528

4.Büyükşehir

68

36.59

6.30

Toplam

531

Ekonomik 2.İyi
Durum
3.Orta

Anne
Eğitim
Durumu

Baba
Eğitim
Durumu

İkamet
Yeri

3
8.097

.000*

*1-3, *1-4,
*2-3, *2-4

1.943

.122

-

2.455

.062

-

1.254

.289

-

*p<.05
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Tablo 4’teki bulgular incelendiğinde; sağlık alanında öğrenimlerine devam eden öğrencilerin
ölçekten aldıkları puanların ekonomik durum değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı
olarak farklılık olduğu tespit edilmiştir (p<.05). Anne ve baba eğitim durumu, ikâmet yeri
değişkenlerinin öğrencilerin işbirlikli öğrenme düzeyleri üzerinde etkisi olmadığı sonucuna
ulaşılmıştır (p>.05). Anlamlı farklılıkların; ekonomik durum değişkeninde “Çok iyi ile Orta,
Düşük”, arasında çok iyi lehine; “İyi ile Orta, Düşük” grupları arasında iyi lehine olduğu
saptanmıştır.
Öğrencilerin mezun olunan lise türü ve branş değişkenlerine göre ölçekten aldıkları puan
ortalamalarının istatistiksel düzeyde farklılık olup olmadığının belirlenmesi amacıyla
uygulanan ANOVA testi bulgularının sunulduğu Tablo 5 aşağıda yer almaktadır.
Tablo 5. Mezun Olunan Lise Türü, Branş Değişkenleri ANOVA Testi Sonuçları
Değişkenler

x̄

ss

Varyan
s
kaynağı

sd

Gruplar
arası

3

1. Sağlık

132 33.67

7.75

2. Teknik

40 36.00

7.66

66 36.85

7.81

10 38.80

4.24

262 36.43

7.32

6. diğer

22 35.64

8.11

1. Diyaliz

86

35.23

8.98

2. Çocuk Gelişimi. 134

34.21

7.73

3. Tıbbi Gör. Tek.

72

35.44

8.11

4. Ağız ve Diş Sağ.

98

37.96

114

34.58

7.52 Gruplar
4.85 içi

6. Anestezi

14

47.00

.00

7. Yaşlı Bakımı

14

39.00

.00

Mezun
Olunan 3. İHL
Lise
4. Düz lise
Türü
5. Anadolu

Branş

n

5.Fizyoterapi

Gruplar
içi
Toplam

Gruplar
arası

Toplam

528

F

p

Anlamlı
Farklılık

3.079 .009*

*5-1,

9.190 .000*

*6-1, *6-2,
*6-3, *6-4,
*6-5, *4-5

531

3

528
531

*p<.05

Tablo 5’teki bulgular incelendiğinde sağlık alanında öğrenimlerine devam eden önlisans
öğrencilerin ölçekten aldıkları puanların mezun olunan lise türü, branş değişkenlerine göre
istatistiksel olarak anlamlı olarak farklılaştığı tespit edilmiştir (p<.05). Bu farklılığın; mezun
olunan lise değişkenine göre “Anadolu ile Sağlık” grupları arasında Anadolu lisesinden
mezun olan öğrenciler lehine olduğu belirlenmiştir. Branş değişkenine göre ise “Aneztezi ile
Diyaliz, Çocuk Gelişimi, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, Ağız ve Diş Sağlığı, Fizyoterapi”
grupları arasında Anestezi lehine; “Ağız ve Diş Sağlığı ile Fizyoterapi” Ağız ve Diş Sağlığı
bölümünde öğrenim gören öğrenciler lehine olduğu saptanmıştır.
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TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu çalışmada uygulanan ölçek ortalamasının yüksek düzeyde olduğu, ölçek güvenirliğinin
toplamda 0.91 olarak belirlendiği görülmektedir. Bay (2021) tarafından yapılan çalışmada
ölçek güvenirliği 0.89 olarak saptanmıştır.
Katılımcıların ölçekten aldıkları puan ortalamalarında cinsiyet değişkenine göre erkek
öğrenciler lehine anlamlı farklılık olduğu saptanmıştır. Yontar (2019) tarafından yapılan
araştırma bulgularında üniversite öğrencilerinin dijital okuryazarlık düzeylerinde erkek
öğrenciler lehine olmak üzere anlamlı farklılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yeşildal’ın
(2018) çalışmasında da erkek öğrenciler lehine anlamlı farklılık belirlenmiştir. Kozan ve Özek
(2019) ve Bay (2021) tarafından yapılan çalışmalarda ise cinsiyetin dijital okuryazarlık
üzerinde belirleyici bir etkisi olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Öğrencilerin sınıf düzeyi değişkenine DOÖ’den aldıkları puanlarda anlamlı farklılık olduğu
bulgusuna ulaşılmıştır. Anlamlı farklılığın birinci sınıflar lehine olduğu görülmektedir. Kozan
ve Özek (2019) tarafından yapılan çalışmada sınıf düzeyinin dijital okuryazarlık üzerinde
etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yontar (2019) ve Bay (2021) tarafından yapılan
çalışmalarda sınıf düzeyinin öğrencilerin dijital okuryazarlık düzeyi üzerinde etkisinin
bulunmadığı bulgusuna ulaşılmıştır.
Sağlık alanında öğrenimlerine devam eden öğrencilerin ölçekten aldıkları puanların ekonomik
durum değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı olarak farklılık olduğu tespit edilmiştir.
Anlamlı farklılıkların; “Çok iyi ile Orta, Düşük”, arasında çok iyi lehine; “İyi ile Orta,
Düşük” grupları arasında iyi lehine olduğu saptanmıştır. Yeşildal’ın (2018) araştırmasında
ekonomik durumu daha iyi olan gruplar lehine anlamlı farklılık belirlenmiştir.
Anne ve baba eğitim durumu, ikâmet yeri değişkenlerinin öğrencilerin işbirlikli öğrenme
düzeyleri üzerinde etkisi olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Yeşildal’ın (2018) çalışmasında ise
ebeveyn eğitim durumu ve yaşanılan yer açısından anlamlı farklılık belirlenmiştir. Ebevenyn
eğitim durumunda anlamlı farklılığın ebeveynleri daha eğitimli olan gruplar lehine olduğu
bulunmuştur.
Sağlık alanında öğrenimlerine devam eden önlisans öğrencilerin ölçekten aldıkları puanların
mezun olunan lise türü değişkeninde anlamlı olarak farklılaştığı tespit edilmiştir. Bu
farklılığın “Anadolu ile Sağlık” grupları arasında Anadolu lisesinden mezun olan öğrenciler
lehine olduğu belirlenmiştir. Bay (2021) tarafından yapılan çalışmada mezun olunan lise
türünün dijital okuryazarlık üzerinde belirleyici bir etkisi olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Öğrencilerin branş değişkenine göre DOÖ’den aldıkları puan ortalamalarının istatistiksel
olarak anlamlı olarak farklılaştığı tespit edilmiştir. Bu farklılığın “Aneztezi ile Diyaliz, Çocuk
Gelişimi, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, Ağız ve Diş Sağlığı, Fizyoterapi” grupları arasında
Anestezi lehine; “Ağız ve Diş Sağlığı ile Fizyoterapi” Ağız ve Diş Sağlığı bölümünde
öğrenim gören öğrenciler lehine olduğu saptanmıştır. Yontar (2019) tarafından yapılan
çalışmada branş değişkeni açısından anlamlı farklılık belirlenmemiştir.
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Türkiye’de önlisans programında öğrenim gören öğretmen adayları üzerinde gerçekleştirilen
bu araştırma, dijital okuryazarlık becerileri üzerine yapılan araştırmaların kapsamını
genişletmiştir. Ancak bazı sınırlılıklar bulunmaktadır. Veriler Türkiye’nin bir üniversitesinde
öğrenim gören önlisans öğrencilerinden ölçek kullanılarak elde edilmiştir. Nicel
araştırmalarda daha fazla örnekleme ulaşmak mümkün olmaktadır ancak gözlem ve görüşme
gibi diğer yöntemlerin kullanılmasıyla elde edilecek nitel veriler, önlisans öğrencilerinin
dijital okuryazarlık düzeylerini daha zengin bir içerikle derinlemesine incelemeyi
sağlayacaktır. Dolayısıyla bu alanda yapılacak karma araştırmalara ihtiyaç vardır. Ayrıca
önlisans öğrencilerinin dijital okuryazarlık düzeylerini belirleyen bu araştırmada, gelecekte bu
adaylar mesleklerine başladıklarında dijital becerileri mesleki anlamda ne kadar
kullanabileceklerinin de araştırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Farklı illerde ve
üniversitelerde öğrenim gören önlisans öğrencilerinin dijital okuryazarlık becerileri düzeyleri
farklılık gösterebileceğinden bu örneklem tüm önlisans öğrencilerinin dijital okuryazarlık
düzeylerini yansıtmayabilir. Bu durum gelecekte araştırmacıları daha büyük bir örneklem
üzerinde çalışmaya yönlendirmelidir.

KAYNAKLAR
Acar, Ç. (2015). Anne ve babaların ilkokul ortaokul ve lise öğrencisi çocukları ile
kendilerinin dijital okuryazarlıklarına ilişkin görüşleri (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi).
Ankara Üniversitesi, Ankara.
Banaszewski, T. M. (2005). Digital storytelling: Supporting digital literacy in grades
4-12 (Unplashed Master Thesis). Institute of Technology, Georgia.
Bay, D. N. (2021). Okul öncesi öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık
düzeyleri. Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(7), 172-187.
Buckingham, D. (2008). Defining digital literacy-what do young people need to know
about digital media? Digital literacies: Concepts, Policies and Practices, 30, 73-91.
Elçi, A. C. (2015). Bilişim teknolojileri ve yazılım dersi öğretim programına yönelik
öğrenci görüşlerinin dijital vatandaşlık bağlamında incelenmesi (Yayınlanmamış Yüksek
Lisans Tezi). Çukurova Üniversitesi, Adana.
Eshet, Y. (2004). Digital literacy: A conceptual framework for survival skills in the
digital era. Journal of e-Educational Multimedia and Hypermedia, 13(1), 93-106.
Holum, A., & Gahala, J. (2001). Critical issue: using technology to enhance literacy
instruction. Erişim tarihi: 08.01.2022, https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED480229.pdf.
Jakes, D. (2006). Standards-proof your digital storytelling efforts. Erişim tarihi:
25.12.2021,
http://www.techlearning.com/tech/media-coordinators/0018/standards-proofyourdigital-storytelling-efforts/43347

Full Text Book

Page 455

euroasiasummit.org

INTERNATIONAL EUROASIA
Congress on Scientific Researches and Recent Trends 9
18-20 February 2022/Antalya – Turkey

Kozan, M., & Özek, M. B. (2019). BÖTE bölümü öğretmen adaylarının dijital
okuryazarlık düzeyleri ve siber zorbalığa ilişkin duyarlılıklarının incelenmesi. Fırat
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 29(1), 107-120.
Martin, A. (2005). DigEuLit – a European framework for digital literacy: A progress
report. Journal of e-Literacy, 2(2), 130-136
Prensky, M. (2001). Digital natives, digital immigrants part 1. On the horizon, 9(5), 16.
Sönmez, E. E., & Gül, H. Ü. (2014). Dijital okuryazarlık ve okul yöneticileri. Erişim
tarihi: 06.01.2022, http://inet-tr.org.tr/inetconf19/ozet/69.html
UNICEF. (2017). Dünya çocuklarının durumu 2017: Dijital bir dünyada çocuklar.
Erişim
tarihi:
06.01.2022,
http://www.unicef.org.tr/files/bilgimerkezi/doc/SOWC_2017_SUM_T R.pdf
Üstündağ, M. T., Güneş, E., & Bahçivan, E. (2017). Dijital okuryazarlık ölçeğinin
Türkçeye uyarlanması ve fen bilgisi öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık
durumları. Journal of Education and Future, 12, 19-29.
Yeşildal, M. (2018). Yetişkin bireylerde dijital okuryazarlık ve sağlık okuryazarlığı
arasındaki ilişki: Konya örneği (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Necmettin Erbakan
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Konya.
Yontar, A. (2019). Öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri. Ana Dili
Eğitimi Dergisi, 7(4), 815-824.

Full Text Book

Page 456

euroasiasummit.org

INTERNATIONAL EUROASIA
Congress on Scientific Researches and Recent Trends 9
18-20 February 2022/Antalya – Turkey

ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİNİN İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME DÜZEYLERİNİN
ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
EXAMINATION OF COOPERATIVE LEARNING LEVELS OF ASSOCIATE
STUDENTS ACCORDING TO VARIOUS VARIABLES
Öğr. Gör. Dr. Aysel ARSLAN
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri MYO, Çocuk Gelişimi Bölümü, Sivas,
Türkiye.
ORCID NO: 0000-0002-8775-1119

ÖZET
İşbirlikli öğrenme, öğrencilerin öğrenme sürecine aktif olarak katıldığı, farklı dil becerilerini
ve üstbilişsel becerileri kullandığı, bilişsel ve duyuşsal öğrenme ürünlerinin ön plana alındığı
bir öğrenme modelidir. Öğrenciler bireysel olarak değil de farklı özellikler çerçevesinde
gruplara ayrılarak sosyal öğrenme ortamında öğrenirler. Bu sayede grup içindeki farklı
yeteneklere sahip olan öğrenciler kendi öğrenme birikimlerini öğrenme ortamına getirerek
arkadaşlarının öğrenmelerini desteklemektedir. Öğretmen tarafından yapılan öğrenme planı
çerçevesinde öğrenme süreci yürütülür ve sürecin sonundaki öğrenme ürünleri tüm gruba
aittir.
Bu çalışmanın amacı; önlisans öğrencilerinin işbirlikli öğrenme düzeylerinin çeşitli
değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırmanın örneklem grubunu 2021-2022 akademik
yılı güz döneminde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi SHMYO’da öğrenimlerini sürdüren 354
kadın, 168 erkek olmak üzere 522 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma verileri Kiper (2016)
tarafından üniversite ve lise öğrencileri için geliştirilen “İşbirlikli Öğrenme Ölçeği”
kullanılarak elde edilmiştir. Tek boyutlu olan 20 maddeden oluşan ölçek 5’li likert tipinde
hazırlanmıştır. Ölçek geliştirme çalışmasında üniversite öğrencileri için ölçeğin iç tutarlılığı
0.80, bu çalışmada 0.86 olarak belirlenmiştir. Verilerin analizinde betimleyici istatistikler,
Kolmogorov-Smirnov normallik testi, bağımsız gruplar testi, ANOVA ve Tukey analiz
teknikleri kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre; öğrencilerin işbirlikli
öğrenme ölçeğinden aldıkları puan ortalamalarının istatistiksel olarak sınıf düzeyi, ekonomik
durum, ikamet yeri, mezun olunan lise türü, anne eğitim durumu ve branş değişkenleri
açısından anlamlı farklılık gösterdiği (p<.05), cinsiyet ve baba eğitim durumu değişkenleri
açısından ise göstermediği bulgusuna ulaşılmıştır (p>.05).
Anahtar kelimeler: İşbirlikli öğrenme, üniversite, öğrenci
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ABSTRACT
Cooperative learning is a learning model in which students actively participate in the learning
process, use different language skills and metacognitive skills, and focus on cognitive and
affective learning products. Students learn in a social learning environment, not individually,
but by dividing into groups within the framework of different characteristics. In this way,
students with different abilities in the group support their friends' learning by bringing their
own learning experiences to the learning environment. The learning process is carried out
within the framework of the learning plan made by the teacher, and the learning products at
the end of the process belong to the whole group.
The aim of this study; The aim of this study is to examine the cooperative learning levels of
associate degree students in terms of various variables. The sample group of the research
consists of 522 students, 354 females and 168 males, who continue their education at Sivas
Cumhuriyet University SHMYO in the autumn semester of the 2021-2022 academic year.
The research data were obtained by using the "Cooperative Learning Scale" developed by
Kiper (2016) for university and high school students. The scale, which is one-dimensional and
consists of 20 items, was prepared in a 5-point Likert type. In the scale development study,
the internal consistency of the scale was 0.80 for university students and 0.86 in this study.
Descriptive statistics, Kolmogorov-Smirnov normality test, independent groups test, ANOVA
and Tukey analysis techniques were used in the analysis of the data. According to the findings
obtained from the research; the finding that the mean scores of the students from the
cooperative learning scale differ statistically in terms of class level, economic status, place of
residence, type of high school graduated, mother's education level and branch variables
(p<.05), but not in terms of gender and father's educational status variables. has been reached
(p>.05).
Keywords: Cooperative learning, University, Student

GİRİŞ
Günümüzdeki eğitim anlayışında öğrencilerin derse aktif katılımı öncelenmektedir. Bu
anlayışa uygun olan öğrenme yöntemlerinden birisi de işbirliğine dayalı öğrenmedir (Sezer &
Tokcan, 2003). İşbirlikli öğrenmede öğrenci arkadaşlarıyla birlikte grup olarak çalışmakta ve
öğrenmektedir. Grupta arkadaşlarıyla çalışan öğrenciler birbirini etkilemekte ve kolektif
öğrenme gerçekleştirmektedir. Bu da kendi çabalarıyla öğrenebileceklerinden daha fazlasını
öğrenmelerini sağlamaktadır. İşbirlikli öğrenmede öğrencilerin akademik başarılarını
geliştirmenin yanı sıra sosyal yönden gelişmeleri de öncelenmektedir (Conwell, 1988; Jones
& Steinbrink, 1991; Kaptan & Korkmaz, 2001). Öğrencilerin derse yönelik tutumlarının da
olumlu yönde etkilendiği ve bu sayede kendilerini daha değerli hissetmelerinin sağlandığını
belirtilmektedir (Nakiboğlu & Benlioğlu, 2001). Millis, (1996) işbirlikli öğrenmenin;
öğrenenler arasında paylaşım yapabilecekleri bir zemin oluşturduğunu, öğrenciyi öğrenmeye
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motive ettiğini, öğrencinin kendi öğrenmesini gerçekleştirdiğini, geri bildirim sağladığını,
sınıf dışında da başarılı olabilmeleri için gerekli olan sosyal ve grup becerileri kazandırdığını
ifade etmiştir. İşbirlikli öğrenme basit bir grup ya da küme çalışması değildir. Gruptaki her bir
üye değerlerine destek olarak önceden belirlenen görevlerini yerine getirmektedir. Çünkü
grubun başarı ortalaması üyelerin başarısını etkilemektedir (Mangan-Lev, 1997). Her bir
öğrenci dolaylı olarak grup arkadaşlarının başarısını takip etmekte ve gerektiği yerde onlara
destek vermek zorunluluğu hissetmektedir.
İşbirlikli öğrenmenin hemen her ders ve eğitim kademesinde kullanılabileceği ve gerek
uygulayan gerekse öğrenen açısından olumlu yönlerinin bulunduğu belirtilmektedir.
Öğrenciler birlikte hareket ederek; araştırma, deneyerek sonuca ulaşma, düşüncelerini
paylaşma ve birbirlerinin öğrenmelerine yardımcı olma olanağı bulurlar. Uygulayıcılar ise
öğrenmenin başında iyi bir planlama yaparlarsa ve yöntemi doğru uygularlarsa kısa sürede ve
daha kalıcı olarak bilgiyi öğrencilere aktarma olanağı bulurlar (Korkmaz, 2002). Öğretimi son
derece zor ve karmaşık olan konuların bile daha kolaylıkla öğretilebileceği ifade edilmektedir.
Burada gruplar arasında olan rekabet de tetikleyici güçtür (Açıkgöz, 2002). Ancak elbette çok
fazla olumlu yönlerinin olmasına karşın işbirlikli öğrenmede de dikkatli olunmazsa bazı
olumsuzluklar ortaya çıkabilmektedir. Bazı öğrencilerin bireysel öğrenmeyi tercih etmesi,
zaman içinde başarılı öğrencilerin arkadaşlarına destek oldukları zamanın boşa gittiğini ve
kendilerini yeterince geliştiremediklerini düşünmesi, görevini yapmayan öğrencilerin gruptan
dışlanması bunlardan öne çıkanlarıdır (Baş, 2009; Doymuş, Şimşek & Bayrakçeken, 2004;
Doymuş, Şimşek, & Karaçöp, 2009).
Öğrenme sürecinde işbirlikli öğrenme yönteminin kullanılmasının başarılı sonuçlar ortaya
koyduğunu yapılan çalışmalar bulunmaktadır (Akar & Doymuş, 2015; Amargawati, 2017;
Arslan, 2017). Eğitimin her kademesinde uygulanabilen işbirlikli öğrenmenin üniversite
düzeyinde uygulanmasında da olumlu sonuçlar ortaya koyduğu yapılan çalışmalarla
belirlenmiştir (Ağgön & Yazıcı, 2010; Akar, 2012; Kardaş, 2013). En alt kademeden itibaren
hazırlanan öğretim programlarında işbirlikli öğrenmeye yönelik etkinliklere yer verilmektedir.
Üniversiteye gelen öğrencilerin artık işbirlikli öğrenmeye ilişkin algılarının ve
yaklaşımlarının olumlu olması istenen bir durumdur. Çünkü işbirliği akademik hayat kadar iş
hayatında da önemli olan kavramlar arasında yer almaktadır. Özellikle insanların hayatına
doğrudan etkisi olan sağlık öğrencilerinin bu konuda yeterli düzeyde olmaları önemlidir.
Buradan hareketle yapılan bu çalışmada üniversitede sağlık alanında öğrenim gören önlisans
öğrencilerinin işbirlikli öğrenme düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla aşağıda
yer alan soruların soruların yanıtı aranmıştır.
Önlisans öğrencilerinin;
a) İşbirlikli öğrenme düzeylerine ilişkin puan ortalamalarının düzeyi nedir?
b) İşbirlikli öğrenme düzeylerine ilişkin puanları cinsiyet, sınıf düzeyi, ekonomik durum,
ikâmet yeri, anne ve baba eğitim durumu, mezun olunan lise türü, branş, değişkenlerine göre
farklılaşmakta mıdır?
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YÖNTEM
Bu bölümde araştırmanın örneklem grubu kullanılan veri toplama araçları ve elde edilen
verilerin analiz süreçlerine ilişkin bilgiler sunulmaktadır.
Evren ve Örneklem
Araştırmanın bu bölümünde örneklem, veri toplama araçları, verilerin toplanması ve analizine
ilişkin bilgiler sunulmaktadır.
Örneklem Grubu
Araştırmanın örneklem grubunu 2021-2022 akademik yılı güz döneminde Sivas Cumhuriyet
Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda (SHMYO) öğrenimlerini sürdüren
354 kadın, 168 erkek olmak üzere 522 öğrenci oluşturmaktadır. Örneklem grubuna ilişkin
demografik bilgiler aşağıda yer alan Tablo 1’de yer almaktadır.
Tablo 1. Örnekleme Ait Demografik Bilgiler
Değişkenler
Cinsiyet
Sınıf

(f)

(%)

Kadın

354

67.8

Erkek

168

32.2

1. sınıf

334

64.0

2. sınıf

188

36.0

8

1.5

92

17.6

366

70.1

4.Düşük

56

10.7

1. İlkokul

330

63.2

5.Fizyoterapi

2. Ortaokul

100

19.2

3. Lise

80

4. Üniversite

1.Çok iyi
Ekonomik 2.İyi
durum
3.Orta

Anne
eğitim

1. İlkokul
Baba
eğitim

2. Ortaokul
3. Lise
4. Üniversite

Değişkenler

(f)

(%)

1. Köy

98

18.8

2. İlçe

92

17.6

266

51.0

4.Büyükşehir

66

12.6

1. Diyaliz

82

15.7

2. Çocuk Gelişimi.

130

24.9

3. Tıbbi Gör. Tek.

72

13.8

4. Ağız ve Diş Sağ.

98

18.8

112

21.5

6. Anestezi

14

2.7

15.3

7. Yaşlı Bakımı

14

2.7

12

2.3

1. Sağlık

132

25.3

206

39.5

2. Teknik

40

7.7

94

18.0

3. İHL

62

11.9

162

31.0

4. Düz lise

10

1.9

60

11.5

5. Anadolu

256

49.0

22

4.2

İkâmet

Branş

Mezun
olunan
lise türü

3. Şehir

6. diğer

Veri Toplama Araçları
Veriler Kiper (2016) tarafından üniversite ve lise öğrencileri için geliştirilen “İşbirlikli
Öğrenme Ölçeği” kullanılarak elde edilmiştir.
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İşbirlikli Öğrenme Ölçeği (İÖÖ): Tek boyutlu olan 20 maddeden oluşan ölçek 5’li likert
tipinde hazırlanmıştır. Ölçeğin 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 20 maddeleri ters kodlanmıştır. Bu
maddelere düzeltme işlemi yapılmıştır. Ölçek geliştirme çalışmasında üniversite öğrencileri
için ölçeğin iç tutarlılığı 0.80, bu çalışmada 0.86 olarak belirlenmiştir. Katılımcıların
alabilecekleri en düşük puan 20 en yüksek puan ise 100 olmaktadır.
Verilerin Toplanması ve Analizi
Araştırmada nicel araştırma yöntemleri arasında yer alan tarama modeli uygulanmış ve veriler
toplanmasında kolayda örnekleme yöntemi tercih edilmiştir. Veriler online anket uygulaması
izlenerek elde edilmiştir. Araştırmanın verileri 2021-2022 güz döneminde Sivas Cumhuriyet
Üniversitesi SHMYO’da öğrenim gören öğrencilere 25 Ekim-15 Kasım 2021 tarihleri
arasında ölçeğin online olarak uygulanmasıyla elde edilmiştir. Katılımcılara ölçeğin bağlantısı
gönderilmiş ve yanıtlamaları zorunlu tutulmamıştır. Ölçek bağlantısı toplamda 800 öğrenciye
yönlendirilmiş ve ölçeği yanıtlayan 522 öğrenciden alınan verilere istatistiki analizler
uygulanmıştır. Ölçek verileri Excel dosyası olarak indirilip gerekli düzenlemeler yapılarak
SPSS.25 programına yüklenmiş ve analiz edilmiştir. Verilerin analizinde betimleyici
istatistikler, Kolmogorov-Smirnov normallik testi, bağımsız gruplar testi, ANOVA ve Tukey
analiz teknikleri kullanılmıştır. Yapılan analizlerin neticesinde elde edilen bulgular tablolar
halinde sunulmuştur. Her bir tablonun altında ilgili bulguların açıklamaları verilmiştir.

BULGULAR
Araştırmanın bu bölümünde elde edilen bulgular araştırma sorularına uygun şekilde tablolar
halinde sunulmuştur. Her bir tablonun altında açıklamalara yer verilmiştir.
Öğrencilerin İÖÖ’den aldıkları faktör ve madde puan ortalamaları, standart sapma değerleri
ve Cronbach Alfa değerleri bir bütün olarak Tablo 2’de sunulmaktadır.

Tablo 2. İÖÖ’ye İlişkin Betimsel İstatistikler
İÖÖ

n

En
düşük
puan

En
yüksek
puan

Toplam

522

32

95

70.15

Madde
ort. (15)

Madde
ort.
(100)

ss

Cronbach
Alfa

3.51

70.15

11.34

0.86

Tablo 2 incelendiğinde; bu çalışmada uygulanan ölçek ortalamasının orta düzeyde olduğu
(p<3.41), ölçek güvenirliğinin toplamda 0.86 olarak belirlendiği görülmektedir.
Öğrencilerin İÖÖ’den aldıkları puanlarda cinsiyet ve sınıf düzeyi değişkenleri açısından
işbirlikli öğrenme düzeylerinin istatistiksel düzeyde farklılık olup olmadığının belirlenmesi
amacıyla uygulanan bağımsız gruplar t testi sonuçları Tablo 3’te sunulmaktadır.
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Tablo 3. Cinsiyet ve Sınıf Düzeyi Değişkenlerine Göre Bağımsız Gruplar t Testi Sonuçları
n

x̄

ss

Kadın

354

69.87

10.88

Erkek

168

70.74

12.27

1. Sınıf

334

71.40

12.17

2. Sınıf

188

67.94

9.33

Değişkenler
Cinsiyet
Sınıf Düzeyi

t

sd

p

-.782

520

.435

3.379

520

.001*

*p<.05

Tablo 3 incelendiğinde katılımcıların ölçekten aldıkları puan ortalamasının cinsiyet
değişkenine göre anlamlı farklılık göstermediği (p>.05), sınıf değişkenine göre ise birinci
sınıflar lehine olmak üzere anlamlı farklılık gösterdiği bulgusuna ulaşılmıştır (p<.05).
Öğrencilerin ekonomik durum, anne ve baba eğitim düzeyi ve ikamet yeri değişkenlerine göre
işbirlikli öğrenme düzeylerinde istatistiksel düzeyde farklılık olup olmadığının belirlenmesi
amacıyla uygulanan ANOVA testi bulgularının sunulduğu Tablo 4 aşağıda yer almaktadır.
Tablo 4. Ekonomik Durum, Anne ve Baba Eğitim Düzeyi, Ikâmet Yeri Değişkenleri ANOVA Testi
Sonuçları
x̄

ss

8

67.50

1.60

92

70.52

9.14

Gruplar
arası

366

70.70

11.96

Gruplar içi

518

4.Düşük

56

66.29

10.54

Toplam

521

1. İlkokul

330

70.17

11.46

2. Ortaokul

100

70.96

11.41

Gruplar
arası

3

3. Lise

80

67.90

10.20

Gruplar içi

518

4. Üniversite

12

77.67

11.75

Toplam

521

1. İlkokul

206

69.90

11.99

2. Ortaokul

94

69.79

11.01

Gruplar
arası

3

3. Lise

162

71.20

11.16

Gruplar içi

518

4. Üniversite

60

68.73

9.97

Toplam

521

1. Köy

98

66.49

11.45

2. İlçe

92

66.39

11.18

Gruplar
arası

3

3. Şehir

266

72.32

10.86

Gruplar içi

518

4.Büyükşehir

66

72.06

10.76

Toplam

521

1.Çok iyi
Ekonomik 2.İyi
Durum
3.Orta

Anne
Eğitim
Durumu

Baba
Eğitim
Durumu

İkamet
Yeri

Varyans
kaynağı

n

Değişkenler

sd

F

p

Anlamlı
Farklılık

2.664

.047*

*3-4

3.013

.030*

3-4*

.837

.474

-

11.285

.000*

*3-1, *32, *4-1,
*4-2

3

*p<.05
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Tablo 4’teki bulgular incelendiğinde sağlık alanında öğrenimlerine devam eden öğrencilerin
ölçekten aldıkları puanların ekonomik durum, anne eğitim düzeyi, ikâmet yeri değişkenlerine
göre istatistiksel olarak anlamlı olarak farklılık olduğu tespit edilmiştir (p<.05). Baba eğitim
durumu değişkeninin öğrencilerin işbirlikli öğrenme düzeyleri üzerinde etkisi olmadığı
sonucuna ulaşılmıştır (p>.05). Anlamlı farklılıkların; ekonomik durum değişkeninde “OrtaDüşük” grupları arasında orta grupları lehine; anne eğitim durumu değişkeninde “ÜniversiteLise” grupları arasında üniversite grupları lehine; ikâmet yeri değişkenine göre “Şehir ile
Köy, İlçe” arasında şehir grupları lehine, “Büyükşehir-Köy, İlçe” grupları arasında
büyükşehir grupları lehine olduğu saptanmıştır.
Öğrencilerin mezun olunan lise türü ve branş değişkenlerine göre işbirlikli öğrenme
düzeylerinde istatistiksel düzeyde farklılık olup olmadığının belirlenmesi amacıyla uygulanan
ANOVA testi bulgularının sunulduğu Tablo 5 aşağıda yer almaktadır.
Tablo 5. Mezun Olunan Lise Türü, Branş Değişkenleri ANOVA Testi Sonuçları
Değişkenler

x̄

ss

Varyan
s
kaynağı

sd

Gruplar
arası

3

1. Sağlık

132 67.41

11.28

2. Teknik

40 71.30

10.36

62 76.74

12.57

10 58.60

13.66

256 70.13

10.38

6. diğer

22 71.45

10.30

1. Diyaliz

82

68.37

13.07

2. Çocuk Gelişimi. 130

70.02

10.84

3. Tıbbi Gör. Tek.

72

67.17

10.27

4. Ağız ve Diş Sağ.

98

70.84

112

69.46

12.24 Gruplar
9.30 içi

6. Anestezi

14

85.00

.00

7. Yaşlı Bakımı

14

83.00

.00

Mezun
Olunan 3. İHL
Lise
4. Düz lise
Türü
5. Anadolu

Branş

n

5.Fizyoterapi

Gruplar
içi
Toplam

Gruplar
arası

Toplam

518

F

p

Anlamlı
Farklılık

8.522 .000*

*3-1, *3-4,
*3-5, *1-4,
*5-4, *6-4

9.069 .000*

*6-1, *6-2,
*6-3, *6-4,
*6-5, *7-1,
*7-2, *7-3,
*7-4, *7-5

521

3

518
521

*p<.05

Tablo 5’teki bulgular incelendiğinde sağlık alanında öğrenimlerine devam eden önlisans
öğrencilerin ölçekten aldıkları puanların mezun olunan lise türü, branş değişkenlerine göre
istatistiksel olarak anlamlı olarak farklılaştığı tespit edilmiştir (p<.05). Bu farklılığın; mezun
olunan lise değişkenine göre “İHL ile Sağlık, Düz, Anadolu” liseleri arasında İHL lehine,
“Sağlık, Anadolu, Diğer ile Düz” arasında düz lise grupları aleyhine olmak üzere anlamlı
farklılık belirlenmiştir. Branş değişkenine göre ise “Aneztezi ile Diyaliz, Çocuk Gelişimi,
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Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, Ağız ve Diş Sağlığı, Fizyoterapi” grupları arasında anestezi
lehine; “Yaşlı Bakımı ile Diyaliz, Çocuk Gelişimi, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, Ağız ve Diş
Sağlığı, Fizyoterapi” grupları arasında yaşlı bakımı lehine olduğu saptanmıştır.

TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu çalışmada uygulanan ölçek ortalamalarının toplam ve tüm faktörlerde orta düzeyde olduğu
ölçek güvenirliğinin toplamda 0.86 olarak belirlendiği görülmektedir. Kartal (2020)
tarafından yapılan çalışmada işbirlikli öğrenme ölçeğinin güvenirliği 0.65 olarak
bulunmuştur.
Katılımcıların ölçekten aldıkları puan ortalamasının cinsiyet değişkenine göre anlamlı
farklılık göstermediği belirlenmiştir. Güngör ve Açıkgöz (2005) tarafından yapılan çalışmada
işbirlikli öğrenmede cinsiyet farklılıklarının bulunmadığı bulgusuna ulaşılmıştır. Kartal
(2020) tarafından yapılan çalışmada da cinsiyet değişkeninin işbirlikli öğrenme düzeyi
üzerinde anlamlı farklılık oluşturmadığı belirlenmiştir.
Öğrencilerin ölçekten aldıkları puan ortalamalarının sınıf değişkenine göre birinci sınıflar
lehine olmak üzere anlamlı farklılık gösterdiği bulgusuna ulaşılmıştır. Kartal’ın (2020)
araştırmasında sınıf düzeyinin anlamlı farklılık oluşturduğu saptanmıştır.
Sağlık alanında öğrenimlerine devam eden öğrencilerin ölçekten aldıkları puanların ekonomik
durum değişkenine göre anlamlı olarak farklilaştiği saptanmıştır. Öğrencilerin ölçekten
aldıkları puan ortalamalarının ikâmet yeri değişkenlerine göre istatistiksel olarak anlamlı
olarak farklılık olduğu tespit edilmiştir.
Öğrencilerin anne eğitim düzeyi değişkeni açısından aldıkları puanların anlamlı olarak
farklılaştığı saptanmıştır. Baba eğitim durumu değişkeninin öğrencilerin işbirlikli öğrenme
düzeyleri üzerinde etkisi olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Sağlık alanında öğrenimlerine
devam eden önlisans öğrencilerin ölçekten aldıkları puanların mezun olunan lise türü
değişkeni açısından aldıkları puanların anlamlı olarak farklılaştığı saptanmıştır.
Öğrencilerin branş değişkenlerine göre ölçekten aldıkları puanların istatistiksel olarak anlamlı
olarak farklılaştığı tespit edilmiştir. Kartal (2020) tarafından yapılan çalışmanın bulgularında
branş değişkeninin bu çalışmayla uyumlu olarak anlamlı farklılık oluşturduğu bulgusuna
ulaşılmıştır.
İşbirlikli öğrenmenin eğitim süreçlerine olan olumlu yansıması yapılan birçok çalışmayla
ortaya konulmuştur. Güncellenen ve dijital platformlara evrilen eğitim anlayışına uygun
olarak bu platformlarda işbirlikli öğrenmenin nasıl gerçekleştirilebileceğine ilişkin
çalışmaların yapılması önemlidir. Yine çağın getirisi olarak bireysel öğrenmeye ve yalnızlığa
yönelen öğrencilerin işbirlikli öğrenmenin sadece akademik başarıya olan etkisinden değil
sosyal alana yönelik etkisininden de faydalanarak birlikte çalışmaları sağlanmalı ve bu sayede
sosyal alan gelişimlerinin desteklendiği dikkate alınmalıdır. Elbette yapılan bu çalışmalar
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bunu ortaya koymakla birlikte değişen eğitim düzeninde de farklı alan ve mekanlarda bulunan
öğrencilerin de etkileşimlerinin sağlanabileceği işbirlikli öğrenme uygulamaları yapılmalıdır.
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ÖZET
1948 yılında kurulan İsrail devleti 1950’lerden itibaren bir ulusal güvenlik politikası
belirlemeye başladı. İsrail devletinin etrafı düşman olan devletlerle sarılıydı. Üstelik devletin
içerisinde azınlık olarak bulunan Arap toplumu da içten ayrılıkçılık faaliyetleri yürütüyordu. Bu
yüzden İsrail önceliği güçlü bir askeri kolluk kuvveti tesis etmeye verdi. İç güvenliği
sağlayabilmek adına ilk etapta Filistinlilere karşı baskıcı politikalar izlendi. Diaspora
Yahudilerinin ülkeye göçünü teşvik programlarıyla ülkenin demografik yapısı dönüştürülmek
istendi. Hedef devletin yaşatılabilmesiydi. Böylelikle nüfus yapısı 1949’da %80 Yahudi, %20
Arap şekline getirildi. Ardından da İsrail Savunma Güçleri kurularak, ulusal güvenlik
stratejisinin merkezine oturtuldu. Bu dönemde İsrail ülke topraklarının korunmasını temel
aldığı için bir yandan savunma stratejisine dayalı ancak diğer yandan da sıcak çatışmanın kendi
topraklarında değil de düşman ülkelerin topraklarında gerçekleşmesini sağlamaya dönük
saldırgan bir askeri doktrin geliştirdi. Devlet yeni kurulduğundan Yahudi nüfusu yaklaşık
olarak 650.000 civarındaydı ve bu nedenle küçük ama hareket kabiliyeti yüksek işlevsel bir
ordunun kurulması tercih edildi. Güvenlik doktrinin hedefleri ise caydırıcılık, olası savaşların
engellenebilmesi için işlevsel bir istihbarat ağının inşası, her an potansiyel bir çatışmaya hazır
bulunan bir ordunun geliştirilmesi oldu. İsrail’in geleneksel güvenlik doktrini ortada bir sorun
yokmuş gibi gözükürken bile olası sıcak çatışmaya hazırlıklı olma üzerine şekillendi ve aslında
ülke, Arap devletleri ile girdiği her savaşta bu taktiği daha da geliştirdi. Ancak savunma sanayi
ve bilişim alanlarında gerçekleşen gelişmeler ve tehdidin boyutunun asimetrik olup
çeşitlenmesi ile birlikte İsrail de ulusal güvenlik stratejisini güncelledi. Devlet dışı saldırgan
aktörlerin de sistemde yer almasıyla birlikte İsrail’e yönelik tehdit oluşturan aktörler çoğaldı.
Ülkenin karşısında birlik olmuş Arap devletinin dışında Hamas, İslam-i Cihad ve Hizbullah
gibi devlet dışı aktörler yer aldı. İsrail içten gerilla mücadelesi ve Filistinli radikal grupların
terörizmi ile boğuşurken, dışarıdan da İran ve onun uzantıları olan örgütlerin eylemleri, siber
güvenlik sorunları ve hibrit tehditler ile uğraşmaya başladı. Bu çalışmanın amacı İsrail’in
kurulduğu günden beri inşa ettiği ulusal güvenlik algısının yıllar içerisinde aldığı seyri analiz
etmek ve ülkenin tehdit algısındaki dönüşümleri analiz etmektedir. Yıllardır intifada hareketleri
ile de mücadele eden devletin bir yandan terörle mücadele ederken diğer yandan sivilleri
ayrıştırmak ve korumak için nasıl bir yol izlediği ortaya konulmaya çalışılmaktadır.
ANAHTAR KELİMELER: İsrail, ulusal güvenlik, İsrail Savunma Güçleri, Hamas, hibrit
tehdit, Hizbullah
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ABSTRACT
Established in 1948, the state of Israel began to determine a national security policy from the
1950s. The state of Israel was surrounded by hostile states. Moreover, the Arab community,
which was a minority in the state, was also carrying out internal separatism activities. That's
why Israel gave priority to establishing a strong military law enforcement force. In order to
ensure internal security, repressive policies were followed against the Palestinians in the first
place. It was aimed to transform the demographic structure of the country with programs
encouraging the immigration of Diaspora Jews to the country. The goal was to keep the state
alive. Thus, the population structure was changed to 80% Jewish and 20% Arab in 1949.
Subsequently, the Israel Defense Forces was established and placed at the center of its national
security strategy. In this period, Israel developed an aggressive military doctrine based on the
defense strategy on the one hand, but on the other hand, aimed at ensuring that the conflict
takes place not on its own territory, but on the territory of the enemy countries, as it was based
on the protection of the territory of the country. Since the state was newly established, the
Jewish population was approximately 650,000, so it was preferred to establish a small but
highly mobile functional army. The goals of the security doctrine were deterrence, the
construction of a functional intelligence network to prevent possible wars, and the development
of an army that is always ready for a potential conflict. Israel's traditional security doctrine was
shaped by being prepared for a possible conflict even when it seemed like there was no
problem, and in fact, the country further developed this tactic in every war it entered into with
Arab states. However, with the developments in the defense industry and informatics and the
size of the threat is asymmetrical and diversified, Israel has also updated its national security
strategy. With the inclusion of non-state aggressive actors in the system, the actors posing a
threat to Israel increased. Apart from the united Arab state against the country, non-state actors
such as Hamas, Islam-i Jihad and Hezbollah took part. While Israel was struggling internally
with guerrilla struggle and terrorism by Palestinian radical groups, it began to deal with the
actions of Iran and its extensions, cyber security problems and hybrid threats from the outside.
The aim of this study is to analyze the course of the national security perception that Israel has
built since the day it was founded and to analyze the transformations in the threat perception of
the country. It will be tried to analyze how the state, which has been fighting against intifada
movements for years, has followed a path to separate and protect civilians while fighting
against terrorism.
KEYWORDS: Israel, national security, Israel Defense Foreces, Hamas, hybrid threat,
Hezbollah.
GİRİŞ
İsrail devleti 1948’de, 1967’de ve 1973’de Arap devletlerinin birlikte haraket ettiği
konavsiyonel savaşlarla mücadele etti. Teknik olarak İsrail bu üç savaşın sonucunda da başarılı
oldu. Ancak ülkenin ulusal güvenliği hala tehdit altındaydı. Sol fraksiyondaki paramiliter
Filistinli örgütler İsrail’e yönelik terör eylemlerinde bulunmaya başladılar ama yaptıkları
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eylemler amacını aştı ve umdukları desteği bulamadılar. Oysa İntifada hareketleri istenilen
etkiyi yarattı. Uluslararası kamuoyu İsrail askerlerinin neleri yapmaya cesaret edebildiğini
gördü. Filistinliler de maruz kaldıkları şiddeti kanıtlayabilirlerse bir uluslararası kamuoyu
oluşturabileceklerini fark ettiler. Yani Filistinliler medyanın gücünü keşfettiler. Böylelikle
İsrail devleti için tehlikenin boyutu değişti. Arap devletleri ile kademeli normalleşme süreci ile
büyük oranda barışan İsrail kendisine karşı Arapların bir daha birleşmesini belki engelleyebildi
ama şimdi de Hamas ve Hizbullah gibi onu yok etmeyi temel ilke edinen iki örgütün ve onları
destekleyen İran’ın yarattığı tehdit ile karşı karşıyaydı. Hizbullah ve Hamas İsrail’e karşı hibrit
savaş taktiği ile mücadeleye başladı. Üstelik İsrail içerisindeki Filistinli azınlıkları, terör
gruplarından ayırt etmede de zorluklar yaşar oldu. Hamas ve Hizbullah kazdıkları yasadışı
tüneller vasıtasıyla İsrail devletinin içine sızdıkça ve İsrail’e karşı mücadele yönetmini
değiştirince bu defa İsrail asimetrik bir mücadeleye çekildi.
İsrail’in 2000’li yıllarda en büyük sorunu tehdidin nereden geleceğini öngörememesi oldu. Bir
yandan devam eden intifada gösterileri ve sınır bölgesinde yaşanan protesto eylemleri, diğer
yandan Hamas’a bağlı örgütlerin sivil yerleşim yerlerini hedef alan terör eylemleri İsrail’in
ulusal güvenlik stratejisini gelişen koşullara göre gözden geçirmesine yol açtı. Bir de 2006
yılında Lübnan’da Hizbullah ile yaşanan ikinci mücadele İsrail Savunma Güçleri’nin (İSG)
eylem kabiliyetlerini güncellemesine yol açtı. 34 gün süren mücadelede Hizbullah kontgerilla
taktiği uyguladı ve aslında İsrail bu mücadelede başarısız oldu. İsrail’in kuzeyinde, Lübnan’ın
güneyindeki yerleşim alanlarına konuşlanan Hizbullah mensupları Lübnan halkının arasına
karıştı. Böylelikle İsrail kimin terörist, kimin Hizbullah ajanı olduğunu kavramakta zorlandı.
Aynı taktik Hamas tarafından da uygulanmaya başlandı. Hamas mensupları askeri
mühimmatlarını sivil yerleşim yerlerindeki metruk binalara saklar oldu. Böylelikle İsrail,
Hamas’a ait bir binaya askeri operasyon yapmak istediğinde sivil Filistinlilere zarar verme riski
ile karşı karşıya kaldı. İsrail ve Amerikalı generaller bu yeni tür kontrgerilla harekâtı ile nasıl
mücadele edebilecekleri sorusunu masaya yatırdılar. İSG Gazze’de sivil yerleşim yerlerine
karadan askeri operasyon düzenlemeye kalksa uluslararası kamuoyu dikkatini buraya
yöneltecek ve dahası askeri personelin güvenlik sorununu çözümlemek güçleşecekti. Bu
yüzden İSG hareket kabiliyetini arttırmaya ve teknolojik askeri mühimmatını ona göre
geliştirmeye karar verdi. İnsansız hava araçlarının kullanımı bu noktada önem kazandı. İsrail,
Gazze’ye asker sokmadan kenti gözetlemeye ve Hamas’a ait olduğunu tespit ettiği alanlara
havadan nokta atışı operasyonlar gerçekleştirmeye başladı. 1982’den beri devlet devlete
yapılan yoğun konvasiyonel bir savaş yaşamayan İsrail, Hizbullah ve Hamas karşısında
zorlandı ve bu örgütleri pasifize etmede başarılı olmadı (Sever, 2012: 214). Bu çalışmanın
amacı İsrail’in konvansiyonel savaşlardan modern teknolojik aygıtların kullanıldığı ve hibrit
tehditlerle mücadelenin amaç edindiği modern savaş taktiklerine geçişini ortaya koymaktır.
Buna uygun olarak çalışmanın araştırma soruları şu şekilde belirlenmiştir: İsrail 2006 Hizbullah
Savaşı’ndan nasıl sonuçlar çıkarmıştır? İSG Hamas’ın da kullandığı kontgerilla taktiklerine
karşı nasıl bir taktik izlemektedir? Hibrit tehlike nedir ve İsrail bununla nasıl mücadele
etmektedir? Çalışmanın hipotezi İSG’nin ve dolayısıyla İsrail devletinin tehdidin niteliğine
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göre kendisini geliştirebildiği ve hemen yeni stratejiler kullanarak orduyu modernize
edebildiğidir.
İSRAİL’İN KLASİK SAVUNMA DOKTRİNİ VE ULUSAL GÜVENLİK STRATEJİSİ
İsrail’in kurucu başbakanı David Ben Gurion “Ben-Gurion Doktrini” olarak da adlandırılan ve
ülkenin klasik savunma doktrini haline gelen temel ilkeleri İsrail’in o günkü şartlarda karşı
kaşıya olduğu tehditleri göz önünde bulundurarak şekillendirdi. Başbakan Ben Gurion’a göre
Araplar ile yürütülen mücadele yüzyıllarca sürebilirdi ve 1948’den beri yaşanan çatışmalar
aslında uzun erimli mücadelenin sadece başlangıydı. Başbakan bu sürecin devam edeceğini
düşünüyordu. Sadece başbakan değil, ülkenin kurucu liderlerinden olan Yigal Allon ve
Genelkurmay Başkanlığı yürüten Raphael Eitan da onun gibi düşünmekteydiler. Örneğin
Genelkurmay Başkanı Eitan 1982’de Lübnan’da yaşanan gelişmeleri bile 1948 Savaşı’nın
devamı ve “İşgal toprakları için yüz yıl süren savaşın bir parçası” olarak gördüğünü
açıklamaktaydı. Bu anlayışın bir uzantısı olarak Savunma Bakanı Moshe Yaalon da birinci
intifada olaylarını kurtuluş savaşının yeniden vuku bulması olarak tanımlamaktaydı. İsrail
devleti kurulduğundan beri altı büyük savaşın içinde yer almış, paramiliter Filistinli örgütlerin
farklı türdeki terör saldırılarına maruz kalmış ve kitle imha silahları kullanılmakla tehdit
edilmişti. İsrail böylesi bir ortamda dış dünyasını sürekli tehdit algıladığı ve kısa süreli
patlamaların olduğu bir gerilim ortamı olarak görmüştü. Bu bakış açışı Arap düşmanlığını da
temel ilke edinmiştir. İsrail ulusal güvenliği Arap devletlerinin, İran’ın, Hamas ve Hizbullah
gibi devlet dışı aktörlerin onu yok etmek istediği bilgisi üzerinden şekillendi. Tarihsel
hikâyelerinde soykırım gibi ağır bir politik miras bulunduğundan İsrail devleti “ulusun yok
olması” tehdidini çok ciddiye aldı. Yine dönemin Savunma Bakanlarından Moşe Dayan 1973
yılındaki Yom Kippur Savaşı’nda Yahudi halkını yaşananların üçüncü tapınağın sonu
olabileceği hususunda uyarmıştır. Bu açıklamadan da görüldüğü üzere klasik İsrail ulusal
güvenlik stratejisi varoluşsal bir korku olan “Holokost Sendromu” üzerinden şekillenmiştir.
Benzer mantıkla Başbakan Menahem Begin; “Bu topraklardaki kaderimiz özveri ile
savaşmaktır. Bunun alternatifi Auschwitz” diyerek bu anlayışı perçinlemiştir. Bu yüzden İsrail,
İran’ın nükleer faaliyetlerini 1938 yılı Almanyasına benzetmektedir. İran’ın nükleer silah elde
etme girişimleri de İsrail ulusal güvenliğine ciddi bir tehdit olarak görülmektedir. İsrail uzun
süreli varoluşsal bir tehdit altında yaşadığını düşündüğü için ikinci bir şansı olmayacağını
varsaydığından girdiği hiçbir savaşı kaybetmeyi göze alamamaktaydı. İsrail eğer Arap
devletlerine bir kez bile yenilirse başka bir zaman yeniden savaşmak için hayatta
kalamayacağından endişe ediyordu. Üstelik Yahudi halkı her ne kadar iktisadi açıdan diğer
ülkelere ihtiyaçları olduğunu bilseler de yaşadıklarından ötürü aslında kimseye
güvenemeyeceklerini çünkü başlarına bir şey gelirse kimsenin onları kurtarmayacağını
düşünüyordu (Freilich, 2018: 15-17).
İsrail ülkenin içinde bulunduğu durumu şu şekilde gördü; Arap devletleri ile aralarında
asimetrik bir durum vardı. İsrail’in teritoryal varlığı, nüfusu, ekonomik kaynakları ve tarihsel
geçmişi Arap devletlerinden daha azdı. Ülkenin stratejik derinliği yoktu. Özellikle 6 Gün
Savaşları’ndan sonra belki sahip olduğu arazi miktarı artmıştı ama ülkenin yeni sınırları hala
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savunabilirlik açısından göreceliydi. Batı Şeria’nın İsrail’e geçmesi ülkeye bir miktar avantaj
kazandırmıştı. İsrail, Ürdün ile artık Ürdün Nehri boyunca doğal bir koruma hattına sahip
olmuştu. Golan Tepeleri’nin de ele geçirilmesi İsrail’in kuzey hattının Suriye füzeleri ile arasını
açmıştı. Hatta İsrail için Şam artık sınırlarının sadece 60 km’lik bir mesafesindeydi. Sina
Yarımadası daha sonra Mısır’a iade edidldiğinde bile askerden arındırıldığı için iki ülke
arasında yaklaşık 220 km.’lik tampon alan oluşmuştu (Freilich, 2018: 40). Ülkenin ulusal
güvenliği bu gelişmelerden hareketle üç sutun üzerinden inşa edildi: caydırıcılık, erken uyarı ve
askeri karar alma yeteneği. İsrail caydırıcı olabilmek için, Arap devletlerine yenilmez olduğunu
göstermek ve Araplara ona karşı savaşacak olurlarsa istediklerini elde edemeyeceklerini
anlatmak istedi. Böylelikle İsrail, sıcak çatışmaya da girdi, misilleme baskını ve özel askeri
operasyonlar da gerçekleştirdi. Ülkenin bu politikası 1956 Süveyş Savaşı’nda, 1967’de Altı
Gün Savaşları’nda, 1973’de Yom Kippur Savaşı’nda, 1981’de Irak’ın nükleer reaktörüne
yapılan saldırıda ve 1982’de Lübnan’a yapılan müdahalede kullanıldı. İsrail, Arap devletlerini
yıpratma savaşına çekti. Ancak Araplar kolaylıkla savunmadan saldırı pozisyonuna
geçebiliyordu ve İsrail ordusu yedek askeri kuvvetleri hemen devreye sokamıyordu. Bu yüzden
İsrail ulusal güvenliği tesis ederken erken uyarı mekanizması geliştirmeye özel bir önem verdi.
Askeri kararda ise İsrail Arapların psikolojik iradelerini zayıflatmayı ve savaş kabiliyetlerini
azaltmayı hedefledi (Freilich, 2018: 19, 23).
İsrail ulusal güvenlik doktrinin temel ilkelerini şu şekilde sıraladı: İsrail’in demokratik ulus
devlet olarak varlığını devam ettirmek, ülkenin Batı Şeria ve Golan Tepeleri dâhil olmak üzere
teritoryal varlığını, vatandaşlarının güvenliğini, hükümet sistemini korumak, ülkenin komşuları
ile barışmasını ya da barış içinde bir arada yaşayabilmesini sağlamak ve toplumun sosyo
ekonomik refah düzeyinin yükselmesini başarabilmek (Freilich, 2018: 327). Aslında İsrail’in
klasik ulusal güvenlik doktirini başarılı oldu; Arap devletleri İsrail’in yenilmezliğini kabul etti
ve ülke Mısır ve Ürdün ile ilişkileri düzeltti. İsrail’in varoluşsal güvenlik kaygıları azaldı. Artık
Arap devletleri arasında İsrail ile konvansiyonel bir savaşa girmek isteyen kalmadı. Soğuk
Savaş’ın sona ermesi ile birlikte 1990’larda Suriye ve Filistinliler ile barış süreci yaşnmaya
başladı. Fas, Tunus, Umman ve Katar ile İsrail düşük seviyeli de olsa ilişki kurmaya başladı.
Her ne kadar bu girişimler o sıra hızla sonuç vermese de “Arap Barış Girişimi” en azından
Arap devletlerinin de pozisyonlarını değiştirmeye başladıklarını gösterdi. Saddam Hüseyin ise
ABD tarafından iktidardan düşürüldü ve İsrail’in korktuğu senaryo; “Irak-Suriye ittifakı”
toptan ortadan kalkmış oldu (Freilich, 2018: 36). Üstelik İsrail’in diplomatik gücü de arttı
çünkü onu tanıyan ve onunla ilişki kuran ülke sayısı gelişti. Ama İsrail’in tüm ulusal güvenlik
kaygıları çözülmedi. İran hala İsrail’i tehdit eden önemli bir bölgesel güçtü (Freilich, 2018:
328-329). İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad İsrail’den sizyonist rejim diye söz
ediyor, onların yok edileceğinden bahsediyordu. Hamas daha 18 Ağustos 1988’de yayınladığı
tüzüğün önsözünde “İsrail, İslam onu yok edene kadar var olacak ve var olmaya devam
edecek” deyip, 15. maddesinde “Yahudilerin gaspları karşısında cihad bayrağını yükseltmek
zorunludur” ifadesine yer vererek İsrail’e yönelik toptan reddiyeci tavrını ortaya koymuştu
(Israel Ministry of Foreign Affairs, 1988). Hizbullah lideri Hasan Nasrallah 2013 yılında Kudüs
gününde kamuoyuna yaptığı açıklamada ise “İsrail yok edilmesi gereken kanserli bir hücredir.
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Tek çözüm teslim olma fırsatı vermeden onu yok etmektir” demişti (The Times of Israel,
2013). Hatta El-Kaide örgütü propagandalarına destek bulabilmek için Filistin sorunu hakkında
İsrail karşıtı açıklamalar yapmıştı. El-Zevahiri Filistin sorununun Müslüman ülkelerde yarattığı
etkinin farkındadır ve bu yüzden örgüt bu köklü sorun hakkında bir pozisyon almazsa tepki
çekebileceği için bazı açıklamalar yapmıştı (Mendelsohn, 2011: 73). Osama bin Ladin 2002
yılında ABD’ye yazdığı mektupta; “İsrail’in oluşturulması ve varlığını devam ettirmesi en
büyük suçlardan biridir ve siz onun suçlarının liderisiniz. Ve tabi ki Amerika’nın İsrail’e
verdiği desteğin derecesini açıklamaya, kanıtlmaya gerek yok. İsrail’in yaratılması, yok
edilmesi gereken bir suçtur” diyerek, İsrail’in yok edilmesi söylemini o da benimsemiştir (The
Guardian, 2002). Bu yüzden İsrail, her ne kadar El-Kaide’nin İsrail’e yönelik bir eylemi olmasa
da bu örgütü de yakından takip etmek zorunda kalmıştır. Hamas ve Hizbullah ise 2000’lerde
ülkenin uluslararası imajını zedeleyerek, özellikle diaspora Yahudilerinin İsrail’e geri dönme
veya ülkeye yatırım yapma planlarını gözden geçirmelerine neden oldu. Dahası Hamas ve
Hizbullah İsrail’i güvensiz ülke olarak göstermenin dışında, medyayı kullanarak onun derin
insan hakları ihlalleri yapan, insanlık suçu ve savaş suçu işleyen bir ülke olarak etiketlenmesini
sağladı. İsrail’in ABD ve Avrupa ülkeleri nezdinde kamusal desteği düştükçe ülke ulusal
güvenlik stratejisini yeniden şekillendirmek zorunda kaldı.
HİBRİT SAVAŞ
OPERASYONU”

TAKTİĞİ

VE

2006

HİZBULLAH’IN

“GERÇEK

VAAT

Hibrit savaş terimi genel olarak farklı savaş tekniklerinin örneğin düzensiz ve konvansiyonel
askeri kuvvetlerin birlikte kullanılmasıdır. Sıcak çatışma devam ederken çatışmanın gidişatına
göre operasyonel olarak koordine edilen bu savaşta beklenmedik anda beklenmeyen taktikler
kullanılmaya başlanır. Hibrit savaş kavramı aslında asimetrik savaş ile pek çok noktada
benzeştiği için iki kavram aynı madalyonun iki yüzü gibidir. İki kavramı da tanımlamakta
güçlük yaşanmaktadır. Bu nedenle hibrit savaş için “asimetrik savaşın yeni bir etiket almış
halidir” şeklinde yorumlar da yapılmaktadır. Bu sebeple aslında hibrit savaş; altıncı nesil savaş,
temassız savaş, yeni nesil savaş ve doğrusal olmayan savaş gibi savaş türleriyle neredeyse
eşanlamlıdır (Weissmann, 2019: 19). Kavramı ilk ortaya atanlar 2005 yılında ABD Deniz
Kuvvetleri Enstitüsü tarafından çıkartılan Proceedings dergisinde bir makale kaleme alan iki
deniz piyadesi subayı olan General James N. Mattis ve Albay Frank G. Hoffman’dır. ABD’nin
Irak’ta yaşadıklarından ve burada gördükleri değişik türdeki tehlikelerden yola çıkarak bu iki
subay hibrit savaş kelimisini geliştirmiştir ve ABD Savunma Bakanlığı da bu kavramı ciddiye
almıştır. Hibrit tehditlerin bir takım ortak özellikleri bulunmaktadır ve bunlar kısaca şu şekilde
özetlenebilmektedir: koordineli ve senkronize hareket etmek, kasıtlı olarak demokratik
devletlerin ve kurumların ekonomik zafiyetlerini hedef almak, çeşitli araçlar kullanmak ve
savaş ile barış arasındaki o belirsiz gri ortamdan yararlanmak (Terrados, 2019: 44-45).
1985’de klasik bir milis gücü olarak kurulan Hizbullah zamanla farklı savaş türlerini
yürütebilecek kabiliyette bir örgüte dönüşmüştür. Lübnan İç Savaşı esnasında intihar bombaları
ve cephe saldırıları ile İsrail’e karşı mücadele eden örgüt 1990’lardan itibaren özellikle ülke
İsrail işgaline uğrayınca asimetrik savaş yöntemlerine dayalı ama bölgeyi çok iyi tanımanın
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verdiği avantajı da kullanabildikleri yeni taktikler geliştirdi. Örgüt İsrail’in kendisini güvenlik
içinde hissettiği alanlara yöneldi. Hizbullah güvenli bölgelere sızdı ve oradan yakın köylere
girerek, sivil halkın arasına katıldı. Böylelikle İsrail’e beklenmedik anda, beklenmedik yerden
saldırıda bulundu (Gaub, 2015: 1). Hizbullah’ın bu taktiğinin işe yaradığı ilk olay 2006’da
yaşandı. Bu süreçte Hizbullah sıradan bir gerilla yapılanmasından konvansiyonel oyuncuya
dönüştü. Aşağıda yer alan tablo Hizbullah’ın kabiliyetinin ne boyutta arttığını göstermesi
açısından önemlidir.
Tablo 1: Savaş Türleri ve Onları Kullanan Örgütler
Düzensiz Savaşlar

Örnek
Oluşumlar

Mağrip’teki
Kaide

Hibrit Savaşlar

El- Hizbullah

Konvansiyonel Savaşlar

Suriye Silahlı Kuvvetleri

Organizasyon Hücre örgütlenmesi. Orta derecede merkezi
Şekilleri
Az eğitime sahip komuta
ve
tabur
örgüt mensupları.
büyüklüğünde
örgütlenme.
Orta
düzeyli
eğitim
seviyesine
mensup
örgüt militanları.

Merkezi, hiyerarşik bir
yapılanma. Son derece
disiplinli ve eğitimli
personel.

Silah Gücü

Güçlü hava kuvvetleri,
balistik
füzeler,
konavsiyonel
kara
kuvvetleri, özel kuvvetler
ve deniz kuvvetleri.

Küçük silahlar, el
bombaları,
havan
topları, kısa menzilli
roketler

Uzun menzilli roketler,
tanksavar
füzeler,
taşınabilir
hava
savunma sistemleri

Kaynak: Gaub, 2015: 2.
Yukarıda yer alan tablodan anlaşıldığı üzere 2006 yılına gelindiğinde Hizbullah artık sıradan
bir örgüt değildir ve eylem kapasitesini arttırmıştır. Bu nedenle bu yılda yaşanan gelişmelere
titizlikle analiz edilmelidir. İsrail 2005 yılında Gazze’den çekilmesinin ardından bölgeye ilk
kara harekâtını 25 Haziran 2006’da “Yaz Yağmuru Operasyonu” ile başlatmıştı. Bu
operasyonun nedeni Hamas’ın roketli saldırılarını sonlandırmak ve kaçırılan onbaşı Gilad
Şalit’in serbest kalmasını sağlamak idi (https://www.idf.il/en/minisites/wars-andoperations/operation-summer-rains/, 02.01.2022). Ülke Gazze operasyonu ile meşgul iken
Hizbullah “Gerçek Vaat Operasyonu”nu devreye sokarak İsrail konvoyuna saldırı düzenledi, 2
İsrail askerini kaçırdı ve dahası 3 askeri de öldürdü (Tür, 2007: 115). 12 Temmuz 2006’da
Hizbullah’ın haber kanalı Al-Manar; “İsrail hapishanelerindeki tutuklularımızı özgürleştirmek
için verdiğimiz sözü tuttuk” diyerek kaçırılan askerlerin ne amaçlı kullanılacağını göstermiş
oldu. Hizbullah esir olarak tutulanların takas edilmesini istiyordu. Oysa aynı gün yapılan
kabine toplantısında Enformasyon Bakanı Razi el-Aridi; “Lübnan hükümeti bu sabahki olay
hakkında hiçbir şey bilmiyordu ve burada yaşananlardan sorumlu değil” diyordu. Dolayısıyla
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Hizbullah’ın bu pozisyonu aslında Lübnan’ı da ikiye bölüyordu. Lübnan’daki Suriye karşıtı 14
Mart Bloğu Hizbullah’ı kınarken, ülkede daha önce cumurbaşkanlığı yapmış olan Emin
Camayel; “Hizbullah tüm Lübnan’ın kaldırabileceğinden daha büyük bir mücadeleye giriyor.
Suriye neden Golan Tepeleri’nde İsrail’e ikinci cephe açmıyor? Neden tüm ülkeler arasında
Lübnan İsrail ile bir çatışmaya giriyor?” diyerek meseleye başka bir boyut katmıştı (Harel ve
Issacharoff, 2008: 75, 82). İsrail ise tüm bu tartışmaların ötesinde yaşanılan bu durumu “savaş
sebebi” olarak görmekteydi. Başbakan Ehud Olmert askerlerinin koşulsuz iade edilmelerini ve
teröristlerin İsrail’e roket atmamasını söylüyordu. Ancak Başbakan bir yandan da; “Bu sabahki
olayın bir terör olayı olmadığını, İsrail’e sebepsiz yere saldıran egemen bir devletin eylemi
olduğunu açıkça belirtmek istiyorum. Hizbullah’ın da üyesi olduğu Lübnan hükümeti bölgenin
istikrarını sarsmaya çalışıyor” diyerek aslında İsrail’in sadece Hizbullah’ı değil, Lübnan’ı hedef
aldığını belirtmiş oldu (Myre ve Erlanger, 2006). İsrailli karar alıcılar Lübnan’a siyasi baskı
kurarak hem Hizbullah’ı hem de zaten zayıf olan Lübnan Hükümetini yıpratabileceklerini
sandılar. Hizbullah’ın Lübnan’daki devlet içinde devlet görünümünün yıkılacağını düşündüler
(Inbar, 2008: 231). Böylelikle İsrail Lübnan’ın güneyine “Yön Değiştirme Operasyonu” isimli
askeri harekât başlattı. İsrail’in bu savaştaki hedeflerinden biri Hizbullah’a olan İran ve Suriye
desteğini kırmaktı. İsrail konvansiyonel bir operasyon başlatarak havadan, karadan ve denizden
bölgeyi ablukaya aldı. Ancak aslında ülke bir yandan da iki cepheli savaşa çekilmiş oldu.
Hizbullah bu savaşta soğukkanlı davrandı. Alan hâkimiyeti olan Hizbullah mensupları bazen
askeri üniforma giyerek, bazen ise sivil giysilerle İsrail’in karşısına çıktı1. Ellerinde gelişmiş
silahlar, insansız hava araçları, güdümlü tanksavar ve karadan karaya kısa menzilli füzeler
(surface to air missiles-SAM’s) vardı. Üstelik Hizbullah füzeleri evlere sakladı. İsrail’in
karşısında artık geleneksel yöntemler ile savaşmayan, gelişmiş teknolojiye sahip, isyan ve
mücadeleyi birleştirerek yeni bir tür saldırı taktiği geliştiren bir örgüt vardı (Berman, 2010: 1).
Sivil halkın yaşadığı, savunması kolay tepelerde bulunan köylerden yararlanan Hizbullah
ayrıca İsrail tanklarının geçtiği yollara mayın döşedi (Gaub, 2015: 2). Hizbullah uzun menzilli
füzelere de sahip olduğu halde bu mücadelede onları hemen kullanmadı. Örgüt zaten daha önce
güney Lübnan’dan İsrail’e Katyuşa füzeleri atmaktaydı, bu taktiği bu mücadelenin ilerleyen
sathında kullanmaya karar verip, hemen acele etmedi2. Operasyonun ikinci gününde İsrail Hava
Kuvvetleri “Özgül Ağırlık Operasyonu”nu (Operation Specific Weight) başlatarak,
Hizbullah’ın uzun menzilli roketlerini yok etmeyi amaçladı. Hatta Genelkurmay Başkanı Dan
Halutz, 34 dakika süren hava operasyonunda bunu başardıklarını ve savaşı kazandıklarını
açıkladı. Ama kısa sürede aslında Hizbullah’ın yok edilemediği anlaşıldı. Hizbullah karşı
baskınlarla İSG’ye ağır kayıplar verdirmeye başladı. Üstelik İsrail Hava Kuvvetleri bir de Qana
Köyü’ne bombalı saldırı düzenleyip sivillerin ölümüne yol açınca İsrail’e olan uluslararası
kamuoyu desteği azaldı. Zira Arap basını İsrail’in bu baskında 57 sivili öldürdüğünü duyurdu.
11 Ağustos’a gelindiğinde İsrail askerleri Güney Lübnan’a kara ordusu ile girdi. Hizbullah bu
1

Lübnanlı aktivist Enis Nakkaş bu savaşta Hizbullah’ın İSG subaylarının cep telefonlarının numaralarını
Hizbullah’ın bildiğini ve böylelikle çatışma esnasında örgütün askerler arasındaki iletişimi dinlediğini iddia
etmektedir. Hatta Nakkaş bu savaştan sonra İSG’nin askerlerine sınıra yakın bölgelere cep telefonu ile gelmelerini
yasakladığını belirtmektedir. Bkz.: (Sarıalioğlu, 2020: 189).
2
Taraflar arasında benzer bir çatışma aslında 1996 yılında da yaşanmıştı. Bkz.: (TBMM Tutanak Dergisi: 144).
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anda Katyuşa füzelerini kullanmaya başladı. 4000 roket atan Hizbullah bu mücadelesini bir
zafer gösterisi olarak sundu. Bundan sonra İsrail, bir devletin ordusu olmamasına rağmen sivil
yerleşim yerlerini terör unsurlarını gizlemek için kullanarak küçük bir konvansiyonel ordu gibi
hareket eden bu örgütü daha ciddiye aldı (Berman, 2010: 9-10). Böylelikle Hizbullah İsrail
tarafından bir aktör olarak görülmeye başlandı ve hatta Hizbullah’ın mücadelesi “İran destekli
vekâlet savaşı” olarak etiketlendi. Hizbullah bu mücadeleden zaferle çıktığını ilan etti ve
gerçekten de Lübnan halkı nezdinde örgütün destekçi sayısı arttı. İsrail tarafı da bu mücadelede
teknik ve askeri hatalar yaptığını kabullendi (Bulut, 2021: 107-109). Böylelikle müstahkem
mevki savunma taktiği (hedgehog defence tactic) ile yani sığınaklarda savunma pozisyonunda
bekleyen Hizbullah çatışma boyunca İsrail’e roket atmayı başardı ve İsrail’i beklemediği
anlarda beklemediği yerlerde yakaladı (Gaub, 2015: 2). Başbakan Olmert savaşın başında BM
Güvenlik Konseyi’nin 1559 sayılı kararına gönderme yaparak, amacın Lübnan hükümetinin
güçlendirilmesi olduğunu, askeri operasyon ile Lübnan’da kuralların değişeceğini söylese de
yaşananlar bunun aksi oldu. Böylelikle İsrail Dışişleri Bakanı Tzipi Livni’nin amacımız
Lübnan’da tüm topraklardan sorumlu olacak bir rejim yaratmak sözü de boşa çıktı. Hatta
İSG’nin; “Amacımız Lübnan hükümetinin güney Lübnan’daki güvenlik dâhil olmak üzere
sorumluluğunu hatırlatmaktır” sözü de anlamsız oldu (Inbar, 2008: 231).
İSG Lübnan’da yaşananlardan bir ders çıkarttı. İsrail ordusunun öncelikli hatası yeterli
istihbarata sahip olmamasıydı. İkinci hata ordunun şehir içlerinde dağınık halde gezinmesi ve
Hizbullah’ın alan hâkimiyeti ile onları kıstırarak ağır kayıplar verdirmesi oldu. Dönemin İSG
Başkanı Dan Halutz her ne kadar “Lübnan’ı yirmi yıl önceki haline geri döndüreceğiz” demişse
de ordu kayıplar verdikçe hata yapmaya başladı ve Güney Lübnan’ı kontrol altına almak
isterken sivillere zarar vermeme politikasından vazgeçerek bölgeyi dümdüz etti (Topçu ve
Almaç: 12). İsrail’in BM Büyükelçisi, Genel Sekreter ve Güvenlik Konseyi’ne yaptıkları
operasyonun yasal gerekçelerini sunmuş ve İsrail’in kendini savunma hakkı olduğunu
vurgulamışsa da (Schmitt, 2008: 127) ordu sivillere zarar verdikçe operasyonunun orantılılığı,
gerekçeleri ve yürütülme şekli uluslararası kamuoyunun gündeminde çok tartışıldı. İsrail’in
Güney Lübnan’da bıraktığı hasar oldukça ağırdı: 1200 sivil hayatını kaybetmiş, 4400 kişi
olaylarda yaralanmış, 125.000 hane yıkılmış, 130 köy birimi hava operasyonlaru yüzünden
yaşanamaz hale gelmiş, üç havaalanı ciddi ölçüde tahrip edilmişti. Birleşmiş Milletler Örgütü
(BM Örgütü) tarafından hazırlanan rapora göre İsrail’in attığı 929 misket bombası yüzünden 37
milyon metrekarelik alan kirlenmişti. Lübnan hükümetinin verilerine göre savaşın ekonomiye
yarattığı hasar 2.8 milyar dolardı. Hizbullah ise bu mücadele sonrasında yeniden yapılanma için
300 milyon dolardan fazla para harcadığını açıkladı. İsrailli ekonomistler ise savaşın yarattığı
hasarı turzim gelirlerinin de azalmasını göz önünde bulundurarak 3.5 milyar dolar olarak
hesapladı (Reuters, 2007). İsrail ordusu kendi askerlerinden kayıp verdikçe kontrolünü yitirmiş,
orantısız müdahaleye başlamış, uluslararası kamuoyu bu süreci olduğu gibi görmüş ve savaşın
ardından geriye bir yıkım kalmıştır.
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2007 HAMAS’IN SİVİLLERİ CANLI KALKAN OLARAK KULLANMASI VE
HİZBULLAH’I ÖRNEK ALMASI
1987’de kurulan Hamas kendisini “İsrail işgaline karşı direnen ve amacı egemen bir Filistin
devleti kurmak olan bir örgüt” olarak tarif etmektedir (https://hamas.ps/en/page/5/AboutHamas, 05.01.2022). Örgütün Filistin topraklarında kontrol ettiği camiler, okullar, yetimhaneler
bulunmakta ve aslında örgüt yaz kampları veya spor aktiviteleri düzenleyerek kendisine taraftar
toplamaktadır. Hamas’ın en bilinen faaliyetlerinden birisi çeşitli organizasyonlar düzenleyerek
küçük yaştaki çocukları eğitmesi ve bilinçlendirmesidir. Ocak 2006’da yapılan seçimlerde
örgüt %44.5 oy alarak seçimin galibi olmuştur. Hamas’a olan bu desteğin ardında Filistinlilere
yaptığı sosyal desteğin de etkisi bulunmaktadır. Yıllardır düşük hayat standartlarında yaşamaya
çalışan Filistinliler için Filistinli bürokratlar yeterli bir çözüm sağlamadığı için onların yarattığı
boşluğu Hamas doldurmaktadır. Üstelik hem Gazze hem de Batı Şeria ağır ekonomik
sorunlarla karşı karşıyadır. Yıllardır bölgenin en önemli sorunu olan işsizlik oranları hep
%30’un üzerinde olmuştur. Filistinli çocukların kronik yetersiz beslenmeden hayatını
kaybettiği, bebek ölüm hızının artış gösterdiği ve sağlık altyapısının olmadığı Filistin
bölgelerinde Hamas sosyal yardım kuruluşları açarak aslında faaliyetlerini gölgeledi. Hamas
kontrolü altında tuttuğu cami ve hastaneleri toplanma alanları olarak kullanmaya, anaokullarına
mühimmat saklamaya ve hatta örgüt mensuplarını taşımak veya saklamak için yardım
kuruluşlarının araçlarını ve binalarını kullanmaya başladı (Levitt, 2006: 5-6).
BM Örgütü’nün terör örgütleri listesinde yer almayan Hamas 2001’de AB, 2002’de Kanada,
2021’de İngiltere tarafından terör örgütü listesine alınmış, ABD ise örgütü “terörist hareket”
olarak nitelendirmiştir (Aisha, Fırat ve Semiz, 2021). Üstelik örgüt 2007 yılından beri sivilleri
canlı kalkan olarak kullanmaya başlamıştır. Sivillerin canlı kalkan olarak kullanılması
hususunda devletlerin ortak bir tavrı bulunmasa da Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) bu tür
faaliyetleri savaş suçu kapsamında görmüştür. Hamas uluslararası kamuoyunun İsrail
operasyonlarında yaşanan sivil kayıplara karşı duyarlılığının farkındadır. Bu nedenle İSG’nin
seçeneklerini kısıtlamak ve onun saldırgan tarafını gösterebilmek için sivilleri kullanmaktadır.
Hamas’ın sıklıkla bu stratejiyi uyguladığı durumlar şunlardır: Öncelikle Hamas Cenevre
Sözleşmesi gereğince korunması zorunlu görülen yerlerden örneğin okul, hastane ya da cami
yakınlarından veya sivil unsurların yoğun olarak yaşadığı bölgelerden roket atmaktadır. Örgüt
karargâhlarını ya da cephanelerini sivil alanların içerisine ya da yakınına kurmaktadır. Gerek
istihbarat toplarken gerekse İSG ile mücadele ederken örgüt yine sivillerden yararlanmaktadır.
Böylelikle eğer İSG güç kullanır ve sivillere zarar verirse bu durum Hamas tarafından hukukun
zedelenmesi argümanıyla kullanılmaktadır. Hatta Hamas İSG’yi savaş suçu izlemekle itham
etmektedir. Eğer İSG bu gibi durumlarla karşılaşmamak için güç kullanmazsa da Hamas
bölgedeki konumu sabitleyebilecektir. Örgüt her iki durumda da kazandığını düşünmektedir.
Bu
yüzden
Hamas
için
sivilleri
kullanmak
önem
kazanmaktadır
(file:///C:/Users/9480/Downloads/hamas_human_shields.pdf, 28.01.2022).
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Tablo 2: Hamas’ın Sivilleri Kullandığı Bazı Olaylar
Zaman

Olay

Mayıs 2004

BM Örgütü işareti olan bir İsrail haber kanalı “Kanal10ambulans Hamas militanlarını Channel10”
taşımada kullanıldı.

Ekim 2006

İSG
askerleri
yaşadığı
bir
mühimmat buldu.

Kasım 2006

Hamas İSG’nin uyarısının ANB Televizyonu
ardından sivilleri bir Hamas
komutanının olduğu binanın
çatısına çıkarttı.

Temmuz 2007

Bir evde yaşanan mühimmat Al-Hayat Gazetesi
montajı sırasındaki patlama
sonucunda 10 sivil hayatını
kaybederken,
40
kişi
yaralandı.

2008

Konutların içinde tünellere İSG Sözcülüğü
giriş ve çıkış noktaları
bulundur.

2008

Bir konutun içinde
üretim tesisi bulundu.

2008

Hamas
Özel
Kuvvetleri Filistin Bilgi Merkezi
Gazze’nin
Tufah
mahallesinde sokakta eğitim
verdi.

2009

Bir cami Hamas tarafından İSG Sözcülüğü
karargâh ve cephanelik olarak
kullanıldı.

2009

İSG,
Dökme
Kurşun İSG Sözcülüğü
Operasyonu’nun
ilk
haftasında Hamas tarafından
kullanılan Gazze’deki İslam
Üniversitesi’nin
ar-ge
merkezine saldırdı.

2014

Hamas İSG’nin uyarısının Alwatan Televizyonu
ardından sivilleri bir Hamas
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komutanının olduğu binanın
çatısına çıkarttı.
Kaynak: (file:///C:/Users/9480/Downloads/hamas_human_shields.pdf, 28.01.2022).
Tablo 2’de gösterildiği şekilde Hamas faaliyetlerini sivil yaşam alanlarından yapmaktadır ve
Hizbullah’ı örnek alarak mücadeleyi bu bölgelere kaydırmaktadır. İsrail özellikle Hizbullah
yenilgisinin de ardından bu hibrit tehditle nasıl mücadele edeceği sorusunu masaya yatırmak
zorunda kalmıştır. Gazze’de Hamas’a taviz vermek istemeyen İsrail, ulusal güvenlik stratejisini
bu gelişmeler doğrultusunda gözden geçirmiş ve Gazze’deki alan avantajını kullanarak bu
bölgeye ağır askeri operasyonlar yapmaya başlamıştır.
İSRAİL’İN YENİ ULUSAL GÜVENLİK STRATEJİSİ
İsrail 2000’li yıllarda artık kendisi için tehlikenin Arap devletlerinden ziyade Hamas ve
Hizbullah gibi hibrit örgütler olduğunu anladı ve onların yeni mücadele taktiklerine karşı
ordusunun mücadele şeklini gözden geçirdi. Eylül 2000 ile 2004 arasında İsrailli sivillere
yönelik 553 intihar saldırısı olmuştur. Yaser Arafat’ın; “bir milyon şehit Kudüs’e yürüyecek”
sözü İsrail’in karşı karşıya olduğu tehdidin boyutunu boyutunu göstermektedir (Magen, 2012:
5). 2002’de Gazze’ye yapılan Savunma Kalkanı Operasyonu (Operation Defensive Shield) ile
birlikte İsrail, geniş çaplı askeri operasyonlar yerine amaç odaklı küçük operasyonlar yapmayı
ve önceliği istihbarata ayrımayı uygun buldu. Ayrıca İsrail Filistinli grupları belli bölgelere
izole etmenin işe yaradığını gördü. 2006 Lübnan Savaşı’ndan sonra 2008’de Gazze’ye Dökme
Kurşun Operasyonu’nu başlatırken İsrail, yedek asker bulundurma kararı aldı ve operasyona
başlamadan önce onları eğitti. Kara Kuvvetleri Gazze’yi üç bölgeye ayırarak kontrol altında
tutmaya çalıştı. İSG kara kuvvetleri hızlı ve sert savaş taktiği kullanarak, tüm gücünü sergiledi.
Lübnan’da kayıp yaşamaktan korkarak askerleri güvende tutmayı önceleyen bir savunmaya
dayalı bir taktik kullanan İsrail ordusu 2008’de Gazze’de tam tersini yaptı (Berman, 2010: 1415). Ayrıca İsrail ordusunu daha efektif hale getirirken bir yandan da politik ve stratejik
amaçları uyumlulaştırma siyaseti izlemeye başladı. Örneğin 2006 Lübnan Savaşı’nda İSG’ye
verilen görev net değildi; amaç Hizbullah’ın İsrail’e roket saldırısını durdurmak mıydı yoksa
kaçırılan İsrail askerlerini mi kurtarmak? İsrail askerleri Hizbullah’a mı operasyon yapacaktı,
Lübnan devletine mi? İsrail hava saldırıları ile Hizbullah’ın roket saldırılarını durdurmada çok
da başarılı olamadı ve hatta askerlerini kurtarmak için de etkili bir hamlede bulunmadı
(Berman, 2010: 46). Ama İSG Lübnan’da yaşanılanlardan bir ders çıkarttı.
İSG Lübnan Savaşı’nın ardından bir denetimden geçti. Yargıç Eliyahu Winograd başkanlığında
toplanan Winograd Soruşturma Komisyonu İkinci Lübnan Savaşı esnasında olanları inceledi.
Ariel Şeron’un komaya girdiği, 4 Mayıs 2006’da göreve resmen atanan Ehud Olmert’in daha
Başbakanlıktaki ilk aylarında başlayan ve Amir Peretz’in de Savunma Bakanı olarak yer aldığı
bu savaşta İsrail ordusunun başarısızlığının ardındaki nedenler araştırıldı. 44 İsrail
vatandaşının, 119 İsrail askerinin hayatını kaybettiği, 300.000 kişinin yer değiştirmek zorunda
kaldığı ve yaklaşık 1 milyon insanın sığınaklarda beklemeye mahkûm edildiği ve İsrail’in bir
kazanım elde edemediği bu savaşta İsrail askeri birlikleri Litani Nehri’ne bile ulaşamadığı için
bu yaşananlar araştırılmıştır. Hizbullah İsrail’e 4000’e yakın füze atmıştır. Üstelik savaşın
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Lübnan tarafı için de yıkımı büyük olmuştur. İsrail saldırılarında yaklaşık 1109 Lübnanlı
hayatını kaybetmiş, 4399 sivil yaralanmış ve yine 1 milyon insan yer değiştirmek zorunda
kalmıştır. Üstelik İsrail bu savaşta misket bombası ve fosfor bombası gibi yasadışı silahlar
kullanmış, Lübnan’ın altyapı tesisleri ağır hasar görmüştür (Aran, 2021: 335). Winograd
Raporu’nda İsrail hükümeti eleştirilmiştir. Raporda; “Ortadoğu’nun en güçlü ordusu karşısında
birkaç bin savaşçıdan oluşan yarı askeri bir örgüt haftalarca direndi. İsrail tarihinde ilk kez
ülkenin katıldığı bir savaş açık bir askeri zafer olmadan sona erdi” denilmiştir (Aran, 2021:
335). Komisyonun 30 Nisan 2007’deki ilk raporunda; “Başbakan kendi hükümetinin kararları
ve ordunun operasyonları için en yüksek ve kapsamlı sorumluluğu taşır. Savaşla ilgili ilk
kararlardaki başarısızlığın sorumluluğu, hem konumundan hem de davranışlarından
kaynaklanmaktadır” denilerek aslında Başbakan eleştirilmiştir (Jewish Virtual Library, 2007).
Komisyon raporunda başbakan kendisine ayrıntılı bir askeri plan sunulmadığı halde aceleyle
karar vermekle itham edilmiştir. Başbakanın İsrail’in askeri, siyasi ve diplomatik seçenekleri
incelemeden üstelik dış politika ve askeri konularında yeterince tecrübe sahibi de değilken İSG
dışındaki birimlerle görüş alışverişinde de bulunmadan karar aldığı vurgulanmaktadır. Raporda
Başbakanın dışında Savunma Bakanı Amir Peretz de eleştirilmiştir. Bakan yeterli bilgi ve
deneyime sahip değildi denildikten sonra aslında onun İSG’yi denetlemekten sorumlu kişi
olduğu vurgulanmıştır. Bakanın İSG’nin harekât planlarını sorgulamadığı, incelemediği,
kontrol etmediği ve bu yüzden onun başarısız olduğu ifade edilmiştir. Bu iki siyasi figürün
dışında raporda Genelkurmay Başkanı Dan Halutz da eleştirilmiştir. Raporda İSG’nin de
Başkomutanı olarak Halutz’un verdiği bilgilerin önemine değinilmiştir. Ordunun hazırlıklı
olmadığı, Genelkurmay Başkanı’nın ordunun bir kara operasyonu için hazırlıklı olması
hususundaki eksiklerini göz önünde bulundurup, siyasi karar alıcıları uyarmadığı sonucuna
ulaşılmıştır. Buradan hareketle de Genelkurmay Başkanının görevini yerine getirmediği ifade
edilmiştir (Jewish Virtual Library, 2007). Komisyonun ilk raporunda bu üç kritik karar alıcıya
ilişkin ithamlar varken 30 Ocak 2008’de duyurulan final raporunda İSG’nin hazırlanma, karar
verme süreci ve performansında başarısızlıklar ve kusurlar bulduklarından söz edilmiş, siyasi
ve askeri kademelerdeki karar alıcıların stratejik düşünme ve planlama eksikliği olduğu
vurgulanmış, sivil unsurların roketli saldırılara karşı savunulmasında acizlikler olduğu
vurgulanmış ve operasyonel planlama yetersizliği yüzünden bunların yaşandığı sonucuna
ulaşılmıştır. Sonuçların sorumluluğu büyük oranda İSG’ye bağlanmıştır. Raporda Başbakan ve
Savunma Bakanı’nın İsrail’in çıkarı ile hareket ettiklerine inandıkları belirtilse de Başbakanın
kara harkatından aslında kaçındığı ama Savunma Bakanı’nın bunu istediği ifade edilirek
aslında siyasi sorumluluk daha çok Savunma Bakanına atılmıştır (Jewish Virtual Library,
2008). İsrail Lübnan Savaşı’nın ardından yaşadığı iç denetim ile aslında hatalarının farkına
varmıştır.
2006 yılında yaşanan hezimetin ardından İsrail ABD’nin 1.6 milyar dolarlık desteğini alarak
Demir Kubbe Hava Savunma Sistemi’ni oluşturdu ve hatta ABD’den daha sonra da bu işte
harcamak üzere 1 milyar dolarlık ek yardım talebinde bulundu. Bu hava sistemi sayesinde radar
sistemi 43 mile kadar fırlatılmış roketleri tespit edebilmekte ve onlar henüz havadayken Tamir
füzeleri atarak onları etkisiz hale getirmektedir (Hanifa, 2021). 2011 yılında faaliyete geçen
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sistem İsrailli iki firma olan Rafael Advanced Defence Systems ve Israel Aerospace Industries
tarafından geliştirildi. Bu sistem dünyanın en gelişmiş savunma sistemi olarak kabul
edilmektedir (BBC News, 2021). Sistemin yapısı şu üç bileşkeden oluşmaktadır; atılan roketleri
algılayan bir radar, tehdidin seviyesini belirleyen komuta kontrol sistemi ve çarpmadan önce
roketi yok etmeye çalışan önleyici mekanizma. İsrail bu savunma sisteminin Hizbullah ya da
Hamas tarafından atılan kısa menzilli roketleri %90 etkisiz hale getirmektedir (American
Jewish Committee, 2021). Böylelikle İsrail halkının güvenliğini sağlamada önemli bir adım
atmıştır.
İSG, aldığı eleştirilerin ardından önce kara kuvvetlerinde yaşadığı sorunları çözmeye
başlamıştır. Genelkurmay Başkanı Dan Halutz istifa etmiştir. Onun dışında orduda görevli
başka komutanlar da ya istifa etmiş ya da görevden alınmıştır. Ordunun eğitimi ve yeterli
ekipmana sahip olabilmesi için ek kaynak tahsisi yapılmıştır. Ordu tank kullanımının aslında
önemli olduğu sonucuna ulaşmıştır. Hem İSG hem de İsrailli karar alıcılar aslında kara
operasyonlarının önemini kavramıştır. Sadece hava operasyonu ile bir mücadeleyi yürütmenin
çok da başarı getirmediği görülmüştür. Buradan hareketle İsrail örneğin Gazze’de de kara
kuvvetlerinin savaşmak zorunda kalacağını görmüş ve orduyu bu temelde eğitme kararı
almıştır. Böylelikle İSG askerleri olası kara operasyonlarına hazırlıklı hale getirilmiştir.
Böylelikle İSG 2008 yılında yapılan Dökme Kurşun Operasyonu’nda daha başarılı olabilmiştir.
İsrail askerleri Gazze’deki düz ve açık araziden yararlanmış, şehri izole edebilmiş, Mısır’dan
olabilecek iletişim hattını kontrol altına alabilmiştir. Hamas o dönem Hizbullah kadar da
eğitimli ve mühimmat sahibi bir örgüt olmadığı için İsrail bu harekâtta başarılı olabilmiştir.
Hizbullah sıklıkla saldırı pozisyonuna geçerken, Hamas geri çekilmek zorunda kalmıştır. Bu
sıcak çatışmada İsrail Hava Kuvvetleri kara kuvvetlerine destek olabilmiştir. İsrail hibrit
tehditlerle mücadele edebilmek için hava ve kara kuvvetlerini aynı anda kullanmanın daha
doğru strateji olduğu sonucuna ulaşmıştır (Johnson, 2010: 6-7).
İsrail’in yeni ulusal güvenlik stratejisi iyi istihbarat toplamaya dayanmaktadır. Böylelikle
tehdidin nereden geleceğini önceden öngören İSG, oraya müdahale edebilecektir. Bu yüzden
nokta atışı operasyonlar yapan İsrail ordusu hava ve kara unsurlarını birlikte kullanarak 2000’li
yıllarda 2008 Dökme Kurşun Operasyonu ve 2014 Koruyucu Hat Operasyonu gibi yıkım gücü
yüksek kapsamlı askeri operasyonların yanı sıra Gazze’ye daha küçük ölçekli saldırı
operasyonları da yapmaya başlamıştır. Ayrıca İsrail toprakları roketli saldırılara hazırlıklı hale
getirilirken ordu kara mücadelelerine girişebilme yeteneği ile donatılmıştır. Yeni ulusal
güvenlik stratejisi aslında nokta atışı askeri operasyonlar yapmak üzerine kuruludur. Hamas
mensuplarının yeri ya da örgüt tarafından kullanılan tesisler tespit edildiğinde hava operasyonu
ile bu noktalara atış yapılıp, sivillere zarar vermeden ya da daha az zarar vererek örgüt pasifize
edilmeye çalışılmaktadır. İsrail hibrit tehditler ile mücadelenin yöntemini bu şekilde bulmuştur.
2008 Dökme Kurşun Operasyonu’nun ardından İsrail tarafından gerçekleştirilen bir diğer
Gazze operasyonunun adı Bulut Sütunu Operasyonu’dur (Operation Pillar of Cloud). 14
Kasım’da başlayan operasyon 21 Kasım’da ateşkes ilan edilene kadar sürmüştür. Bu süreçte
İsrail’e 1500 roket atılmış, Demir Kubbe Hava Savunma Sistemi bunların 400’den fazlasını

Full Text Book

Page 480

euroasiasummit.org

INTERNATIONAL EUROASIA
Congress on Scientific Researches and Recent Trends 9
18-20 February 2022/Antalya – Turkey

havada yok etmeyi başarmıştır. Yaşanan olayların sonucunda 4 İsrailli sivil, 2 de asker hayatını
kaybetmiştir (Israel Ministry of Foreign Affairs, 2012). Buna karşılık İsrail gerçekleştirdiği
hava saldırı ile Hamas’ın askeri komutanlarından Ahmed Cabari’yi öldürmüştür. İsrail bu
savaşta hedef odaklı operasyon politikasını yürürlüğe sokmuş ve böylelikle Gilad Şalit’in
kaçırılmasının ardındaki isim olan Cabari İsrail tarafından yok edilmiştir (Haaretz, 2012). İşgal
Altındaki Topraklarda İnsan Hakları İçin İsrail Bilgi Merkezi (B’Tselem) tarafından 2013
yılında hazırlanan rapora göre bu operasyonda İSG 7 tanesi zaten ordunun hedef listesinde
olan, 62’si de olaylarda yer alanlar olmak üzere toplamda 167 Filistinliyi öldürmüştür. İSG bu
operasyonda 2008’deki kadar sivillere zarar vermemeye çalışmıştır. Çatışmaların ilk dört
gününde İsrail ordusu hedef odaklı kısıtlı bir operasyon yapmaya çalışmıştır. Ancak yine de
İSG bu operasyonda da ağır eleştirel almaya devam etmiştir. Örneğin B-Tsalem tarafından
hazırlanan raporda saldırının önceden bildirilmemesi ve meşru hedefin ne olduğunun tam
tanımlanmaması yüzünden İsrail ordusunun uluslararası insani hukuku çiğnediği şeklinde bir
yorum yapılmıştır (Stein, 2013). Her ne kadar İsrail bu operasyonda eleştiri aldıysa da,
2008’deki kadar bir tepki ile karşılanmamış, Lübnan ile kıyaslanınca daha az kayıp vermiş ve
operasyon ile Hamas’a darbe vurup, Gilad Şalit’in adeta intikamını aldığı için ordunun İsrail
kamuoyundaki konumu güçlenmiştir.
İsrail 2012 operasyonunda başarılı olmuşsa da Hamas’ın yarattığı tehditten tam olarak
kurtulamamıştır. Aşağıdaki grafik 2006’da Gazze’de Hamas iktidara geldikten sonraki süreçte
Gazze’den İsrail’e atılan roketlerin sayısını göstermektedir.
Grafik 1: 2006-2012 Arası Gazze’den İsrail’e Atılan Roketlerin Sayısı

Kaynak: (Israel Ministry of Foreign Affairs, 2012).
Grafikten görüldüğü üzere 2009-2010 yılları haricinde İsrail ulusal güvenliği ciddi tehdit
altında kalmıştır. İsrail Hizbullah tehdidi, İran’ın nükleer faaliyetleri, Arap Baharı’nın
yayılmaya başlaması gibi başka sorunlar ile uğraşıyor olsa da Hamas İsrail’in mutlaka
çözümlemesi gereken bir sorun olarak karşısında durmuştur. Bu yüzden İsrail’in bu süreçte
kullandığı bir diğer strateji Gazze’ye ağır tahribat verip, halka Hamas’a destek olmaya devam
ederlerse yaşam koşullarının daha da zorlaşacağı mesajı vermektir. İsrail Hamas’ın Gazze
desteğini kırmak için yumuşak ve sert güç unsurlarını bir arada kullanmıştır. İSG yumuşak güç
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unsuru olarak sosyal medyayı kullanmış ve Filistinli sivil halka zarar verenin Hamas olduğunu
anlatan paylaşımlar yapmıştır. Bir yandan da İsrail sert güç kullanımı olarak Filistin’in
altyapısını büyük ölçüde tahrip eden hava ve kara operasyonları yapıp, halka şu mesajı
vermiştir; Hamas’ın yanında yer alırsanız çatışmadan kurtulamazsınız! 2014 yılındaki Gazze
operasyonu en çok sivil Filistinlilere bedel ödetmiştir. Elli gün süren çatışmalarda 66 İsrail
askeri ve 6 İsrailli sivil hayatını kaybederken, günün sonunda İsrail tarafı 842 kayıp vermiştir
(Ben David, 2014). Çatışmaların ardından BM Örgütü bağımsız bir komisyon oluşturarak
durumu incelemiş ve her iki tarafı da sistematik insan hakları ihlalleri ve savaş suçu işlemekle
eleştirmiştir (United Nations Human Rights Council, 2014). José María Aznar ve Giulio Terzi
gibi Avrupalı bazı siyasiler savaşın yasal ve gerekli olduğunu söyleseler de Avrupa’da da
İSG’nin savaştaki tutumu eleştiriye konu olmuştur (European Parliament, 2015). BM Genel
Sekreterliğine özel danışmanlık statüsünde bir sivil toplum kuruluşu olan Çocuklar İçin
Uluslararası Koruma (Defense for Children International) bir açıklama göndererek İSG’nin
Gazze’de çocuk haklarını ihlal ettiğini belirtmiş ve genel sekreterden İSG’ye çocuklara yönelik
ihlaller nedeniyle çağrıda bulunmasını talep etmiştir (United Nations, 2015). Uluslararası Af
Örgütü (Amnesty International) raporuna göre 8 Temmuz’da başlayan operasyonda İsrail
Gazze’yi toptan cezalandırmış, 500’den fazlası çocuk olmak üzere 2000’den fazla Filistinli’nin
hayatını kaybetmesine neden olmuş, bölgenin altyapısı tamamen tahrip edilmiş ve İsrail
İngiltere Başbakan Yardımcısı Nick Clegg’in ifade ettiği gibi “kasten orantısız-toplu
cezalandırma” yönetimini kullanmıştır. Sivil binaların İsrail ordusu tarafından kasten hedef
aldığı öne sürülmüştür (Amnesty International, 2015). Filistinlilerin yaşadığı kayıplarda önemli
olan ölenlerin %72-84’lük bir kısmının sivil olmasıdır (Ben David, 2014). İsrail bu operasyonu
nedeniyle imaj zedelenmesi yaşamıştır ama karar alıcılar bir yandan da şunu deneyimlemiştir;
Gazze’ye kapsamlı yıpratıcı müdahalede bulunulursa Hamas İsrail’e saldırmaya cesaret
edemez. Aşağıda yer alan grafik İsrail’in bu yeni stratejisini kanıtlar niteliktedir.
Grafik 2: 2006-2020 Arası Gazze’den İsrail’e Atılan Roketler
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Kaynak: (The Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Center, 2021).
Grafik 2’de görüldüğü üzere 2008 ve 2014 yılları İsrail’in Gazze’de sivil yaşama ağır tahribat
verdiği ve bölgede yaşam koşullarını güçlendiren hava operasyonları yaptığı tarihlerdir ve bu
iki operasyonlar sonrasında yaklaşık üç yıllık zaman zarfında Hamas şiddetin dozunu
azaltmıştır. Ancak İsrail’in de bu operasyonlardan çıkartması gereken bir sonuç vardır, İSG
operasyonun şiddetini arttırdıkça Hamas da kendisini geliştirmektedir.
SONUÇ
Hizbullah ve Hamas’ın 2000’li yıllardaki başarıları medyayı kullanabilmeleri, taraftar sayılarını
hızla arttırabilmeleri ve mühimmat akapasiteleri ile savaşabilme yeteneklerini
geliştirebilmeleridir. Hamas henüz hala Hizbullah kadar güçlü değilse de, o da 2006
seçimlerinde elde ettiği başarı ile konumunu güçlendirmiştir. 2000 öncesinde İsrail Hizbullah
ve Hamas’ı birer aktör olarak görmez iken bu yıllardan itibaren iki örgütün yarattığı güvenlik
kaygıları İsrail’in tehbir almaya zorlanmasına yol açmıştır.
2000 öncesinde İsrail’in klasik güvenlik doktrini Arap devletlerinin birer tehdit olmaktan
çıkmaları ve bu ülkeler ile diplomatik ve stratejik ilişkilerin geliştirilmesi üzerine şekillenirken,
2000’li yıllarda hibrit tehditlerin artması, İran’ın nükleer faaliyetleri ve Arap Baharı olaylarının
İsrail’in etrafındaki ülkelere sıçraması ile İsrail ulusal güvenlik anlayışını ve ordusunun
yapısını gözden geçirmek zorunda kalmıştır. Üstelik bu yıllarda Hamas sivilleri canlı kalkan
olarak kullanıp, intihar bombacılarından yararlanarak İsrail’i zor duruma sokarken bir de
uluslararası örgütler nezdinde İsrail karşıtı kampanyalara giriştiği için İsrail’in uluslararası
konumu da sarsılmıştır. İsrail askerleri kasklarında kamera taşımaya başlamış, İSG internet
sitesi ve sosyal medya hesapları açarak yaşanan gelişmeleri kendi bakış açısı ile anlatmaya
çalışmıştır.
İsrail hibrit tehditlerle mücadele ederken bir yandan da önceliği kendi vatandaşlarını korumaya
vermiştir. 2006 Hizbullah Savaşı’nın ardından hız verilen ve 2011’den beri faaliyete giren
“Demir Kubbe Hava Savunma Sistemi” İsrail’in güvendiği en önemli kalkındır. Hamas
tarafından atılan roketler bu güçlü savunma sistemi sayesinde İsrail topraklarına düşmeden
havada imha edilmektedir. Bunun dışında ülkede sirenle uyarı sistemi bulunmaktadır. Bir hava
saldırısı durumunda vatandaşlar siren ile en yakın sığınma noktalarına gitmeleri hususunda
uyarılmaktadır. Bu yüzden sığınaklar İsrail’de günlük yaşamın bir parçası haline gelmiştir.
İSG Hamas ve Hizbullah gibi devlet dışı aktörler ile mücadelenin yolunu istihbarat
faaliyetlerini arttırmada görmüştür. Bu sayede alınan her bilgi ve görüntü ordu için kritik
önemdedir. İsrail özellikle Gazze’ye kara operasyonu ile girmeden havadan nokta atışı
operasyonlar ile Hamas’a karşı mücadele etmeye çalışmaktadır. Bunun dışında ordu Hizbullah
ve Hamas tarafından kazılan tünelleri tespit edip, yok ederek ülkesine olan sızmaları da
engellemeye çalışmaktadır. İsrail hibrit tehditlerin çeşitliliğinin farkındadır ve buna karşı
mücadele edebilmek için farklı stratejileri bir arada kullanmaya dayanan yeni bir ulusal
güvenlik stratejisi geliştirmiştir.
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MEME KANSERİNDE CCNB2 GEN EKSPRESYONUNUN BAZI PROGNOSTİK
FAKTÖRLER İLE İLİŞKİSİ: BİYOİNFORMATİK BİR UYGULAMA
RELATIONSHIP BETWEEN CCNB2 GENE EXPRESSION AND SOME PROGNOSTIC
FACTORS IN BREAST CANCER: A BIOINFORMATICS APPLICATION
Dr. Öğr. Üyesi Esen ÇAKMAK
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu,
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı,
Kahramanmaraş, Türkiye
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ÖZET
Meme kanseri kadınlarda kansere bağlı ölüm nedenleri arasında ikinci sırada yer almaktadır.
İnsanlarda meme kanseri farkındalığı ve meme görüntüleme teknolojilerindeki ilerleme, meme
kanserinin tanınması ve taranması üzerinde olumlu bir etki oluşturmuştur. Özellikle meme
kanserinde erken teşhis hastalığı önlemek için en iyi yaklaşımlardan biridir. Hastalığın tedavisinde
cerrahi, radyoterapi ve kemoterapi gibi klasik tedavi yöntemleri yaygın olarak kullanılmaktadır.
Ancak, özellikle ileri evrede, kanser hastalarının sağkalım oranını artırmak amacıyla yeni ve hedefe
yönelik tedavi yaklaşımlarını kullanmaya ihtiyaç vardır. Bundan dolayı araştırmalar hastalığın
moleküler patogenezini aydınlatmaya yönelmiştir. Son yıllarda yapılan birçok çalışmaya
bakıldığında biyoinformatik yaklaşımların özellikle kanser araştırmalarında yeni bir trend olduğu
görülmektedir. Deneysel analizlerle elde edilen büyük biyolojik veriler biyoinformatik
yaklaşımlarda kullanılmaktadır. Siklin B2 (CCNB2) geni protein kodlayan bir gen olup meme
kanseri de dahil birçok hastalıkla ilişkilidir. Bu çalışmada meme kanserinde CCNB2 gen
ekspresyonunun bazı prognostik faktörler ile ilişkisi biyoinformatik uygulamalar kullanılarak
araştırılmıştır. Breast Cancer Gene-Expression Miner biyoinformatik uygulama aracı ile CCNB2
geni ve bazı klinik parametreler arasındaki ilişki belirlenmiştir. Tümör ve normal dokular, meme
kanserinin farklı evreleri ve tümör alt grupları arasında CCNB2 geninin ekspresyon seviyesi
Ualcan programı ile değerlendirilmiştir. Biyoinformatik analizler sonucunda, Östrojen reseptör
(ER), progesteron reseptör (PR) ve insan epidermal büyüme faktörü reseptörü-2 (HER-2) durumu,
CCNB2 geninin ekspresyonu ile negatif bir korelasyon göstermiştir. Ayrıca bazal benzeri alt tip ve
üçlü negatif meme kanseri (TNBC) hastalarında CCNB2 geninin ekspresyonu anlamlı derecede
artmıştır. Kanser Genom Atlası (TCGA) verilerinin in silico analizine göre, meme kanserinde
CCNB2 geni primer tümör dokularında normal dokulara kıyasla daha fazla eksprese olmuştur.
Meme kanserinin alt grupları kıyaslandığında, TNBC alt grup hastalarında CCNB2 geninin
ekspresyonu aşırı derecede ekprese olduğu gözlenmiştir. İlaveten, CCNB2 geni KIF23, PLK1 ve
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KIF4A genleri ile pozitif korelasyon, CIRBP, TENC1 ve TNFSF12 genleri ile ise negatif bir
korelasyon göstermiştir. Biyoinformatik analizler sonucunda elde edilen bu verilere göre, CCNB2
geninin meme kanserinin prognozu için bir biyobelirteç olarak kullanılma potansiyeline sahip
olduğu düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Meme kanseri, CCNB2 geni, biyoinformatik analiz.
ABSTRACT
Breast cancer is the second leading cause of cancer-related death in women. Human breast cancer
awareness and advances in breast imaging technologies have had a positive impact on the
identification and screening of breast cancer. Especially in breast cancer, early detection is one of
the best approaches to prevent the disease. Classical treatment methods such as surgery,
radiotherapy and chemotherapy are widely used in the treatment of the disease. However, there is
a need to use new and targeted treatment approaches in order to increase the survival rate of cancer
patients, especially in advanced stages. Therefore, research has focused on elucidating the
molecular pathogenesis of the disease. Considering many studies conducted in recent years, it is
seen that bioinformatics approaches are a new trend especially in cancer research. Large biological
data obtained through experimental analyzes are used in bioinformatics approaches. The cyclin B2
(CCNB2) gene is a protein-coding gene and is associated with many diseases, including breast
cancer. In this study, the relationship between CCNB2 gene expression and some prognostic factors
in breast cancer was investigated using bioinformatics applications. The relationship between the
CCNB2 gene and some clinical parameters was determined using the Breast Cancer GeneExpression Miner bioinformatics application tool. The expression level of the CCNB2 gene among
tumor and normal tissues, different stages of breast cancer, and tumor subgroups was evaluated
with the Ualcan program. As a result of bioinformatic analysis, estrogen receptor (ER),
progesterone receptor (PR) and human epidermal growth factor receptor-2 (HER-2) status showed
a negative correlation with the expression of the CCNB2 gene. In addition, the expression of
CCNB2 gene was significantly increased in patients with basal-like subtype and triple negative
breast cancer (TNBC). According to the in-silico analysis of Cancer Genome Atlas (TCGA) data,
the CCNB2 gene in breast cancer was more expressed in primary tumor tissues compared to normal
tissues. When comparing subgroups of breast cancer, it was observed that the expression of CCNB2
gene was overexpressed in TNBC subgroup patients. In addition, the CCNB2 gene showed a
positive correlation with the KIF23, PLK1 and KIF4A genes, and a negative correlation with the
CIRBP, TENC1 and TNFSF12 genes. According to these data obtained as a result of bioinformatic
analysis, it is thought that the CCNB2 gene has the potential to be used as a biomarker for the
prognosis of breast cancer.
Keywords: Breast cancer, CCNB2 gene, bioinformatics analysis.
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GİRİŞ
Meme kanseri özellikle kadınlarda en sık görülen kanser türlerinden biridir. Meme kanseri oldukça
heterojen bir hastalık profili çizmektedir. Klinik tedavi ve prognoz hastalar arasında büyük
farklılıklar gösterir (Yin, Duan, Bian ve Yu, 2021). Hastalığın risk faktörleri genetik ve genetik
olmayan faktörler olarak gruplandırılabilir. Genetik faktörler arasında özellikle BRCA1 ve BRCA2
genlerindeki patojenik mutasyonlar ile meme kanseri ile ilişkili yaygın tek nükleotid
polimorfizmleri (SNP'ler) maligniteyi etkileyen önemli faktörlerdir. Yaş, alkol, yetersiz fiziksel
aktivite, üreme faktörleri (geç menapoz, erken menarş gibi), yüksek vücut kitle indeksi ve kişisel
meme patolojileri öyküsü gibi faktörler genetik olmayan faktörler arasında yer almaktadır (Britt,
Cuzick ve Phillips, 2020). Meme kanseri olgularının yaklaşık %5-10 oranında genetik faktörler ile
ilişkiliyken yaklaşık %90 oranında sporadik olarak gelişim göstermektedir (Lima, Ghadamzadeh,
Arashloo, Amjad ve Ebadi, 2019).
Meme kanserine yakalanan bireyler farklı klinik tablolar çizmektedir. Bu nedenle hastalığın
ilerleyişi ile ilgili bilgi edinebilmek için daha fazla bilgiye gereksinim vardır. Meme kanserinde
tümör boyutu, histolojik derecelendirme, östrojen reseptörü, progestron reseptörü, gen
varyasyonları (BRCA1, BRCA2 ve TP53 gibi) ve nodul durumu gibi faktörler meme kanserinin
prognozunda etkili olan klinopatolojik faktörlerdir (Schnitt, 2010). Özellikle erken evre meme
kanseri hastalarında prognostik faktörlerin belirlenmesi hastalığın seyri, iyileşme durumu ve
sağkalım oranı ile ilgili önemli bilgiler içermektedir. Bu nedenle prognostik faktörler meme kanseri
prognozunda güçlü birer belirteç olarak düşünülebilir.
Siklin B2 (CCNB2) geni, B tipi siklin ailesine ait bir hücre döngü düzenleyici gendir. Hücre
döngüsü sırasında, CCNB2 genindeki bir varyasyon, G2/M kontrol noktasının başarısız olmasına
ve tümör oluşumunu uyarmasına neden olmaktadır (Wu, Su ve Jia, 2021). Bu nedenle CCNB2 geni
kanserde potansiyel terapötik bir hedef ve umut verici bir prognostik biyobelirteç olabilir.
Mevcut çalışmada, meme kanseri hastalarında CCNB2 geninin biyoinformatik uygulamalar
kullanılarak bazı prognostik faktörler ile ilişkisi incelenmiş ve meme kanseri prognozunda bir
moleküler belirteç olabilme potansiyeli araştırılmıştır.
YÖNTEM
Mevcut çalışmada meme kanserinde CCNB2 geninin bazı prognostik faktörler ile ilişkisi
biyoinformatik uygulamalar kullanılarak belirlenmeye çalışılmıştır.
Breast
Cancer
Gene-Expression
Miner
v4.8
(bcGenExMiner
v4.8,
http://bcgenex.centregauducheau.fr/BCGEM) yayınlanmış meme kanseri transkriptomik
verilerinin biyoinformatik bir web portalıdır. Analizler mikrodizi ve RNA seq transkriptomik
verilerine dayanmaktadır (Jezequel, Gouraud, Ben Azzouz, Guerin-Charbonnel ve Juin, 2021). Bu
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veri tabanı ile meme kanserinde CCNB2 geni ve bazı klinopatolojik veriler arasındaki ilişki
belirlenmiştir.
Ualcan (http://ualcan.path.uab.edu/) Kanser Genom Atlas (TCGA) verilerinin derinlemesine
analizi için yaygın olarak kullanılan bir web aracıdır. Birçok kanser türünde TCGA genomik
verileri kullanılarak tümörlerin moleküler karakterizasyonu yapılmaktadır. Ulacan web portali
aracılı ile TCGA gen ekspresyon verilerinin derinlemesine analiz edilmesi ve gen ekspresyon
varyasyonları ile hayatta kalma ilişkileri incelenmektedir (Chandrashekar, Bashel,
Balasubramanya, Creighton ve Varambally, 2017). Bu çalışmada, Ualcan programı ile meme
kanserinde tümör ve normal dokular arasında ve ayrıca farklı tümör alt grupları arasında CCNB2
gen ekspresyon seviyesindeki farklılıklar araştırılmıştır. Ayrıca, CCNB2 geninin pozitif ve negatif
korelasyon gösterdiği genlerde belirlenmiştir.
BULGULAR
Meme kanseri hastalarında CCNB2 gen ekspresyon seviyesi ve bazı klinopatolojik parametreler
arasındaki ilişkiler bcGenExMiner web portali ile belirlenmiştir. Çalışma kapsamında yaş, Scarff–
Bloom–Richardson (SBR), Nottingham Prognostik İndeksi (NPI), Östrojen Reseptörü (ER),
Progesteron Reseptörü (PR), İnsan Epidermal Büyüme Faktörü Reseptörü-2 (HER-2), Nodül
Durumu, Bazal Benzeri Durum ve Üçlü Negatif Meme Kanseri (TNBC) durumu gibi klinik
parametreler meme kanseri hastalarında hastalığın doğal ilerleyişini belirlemek amacıyla incelenen
prognostik faktörlerdir.
Meme kanseri hastalarında prognostik bir faktör olan yaş parametresinde, 51 yaş üstü ve altındaki
hastalar arasında CCNB2 gen ekspresyon seviyesinde istatiksel açıdan anlamlı bir ilişki
bulunmuştur (p<0.001). Analiz sonuçlarına göre CCNB2 gen ekspresyon seviyesi 51 yaş altı
hastalarda daha fazla olduğu görülmektedir (Şekil 1a). Meme kanseri hastalarının yaklaşık %38’i
(n=2788) 51 yaş altı ve yaklaşık %62’si (n=4615) ise 51 yaşından büyük hastalardan oluşmaktadır.
Scarff–Bloom–Richardson (SBR) meme kanserinde kullanılan histolojik bir derecelendirme
sistemidir. Bu sistemde tübül formasyonu, pleiomorfizmin nükleer özelliklerini ve mitotik aktivite
gibi özellikler incelenerek hastalıkla ile ilgili skorlama yapılmaktadır. Nottingham Prognostik
İndeksi (NPI) ise SBR derecelendirme sisteminin modifiye edilmiş halidir. Hastalarda tümör
boyutuna, lenf nodu evresine ve tümör derecesine göre ek prognostik gruplara ayırmak için yaygın
olarak kullanılmaktadır (Chen, Yang, Xu, Cheng ve Qian, 2019). Derecelendirme sisteminde
skorlama incelenen özelliklere göre yapılarak derece 1 (iyi diferansiye), 2 (orta diferansiye) ve 3
(kötü diferansiye) olarak gruplandırılıp, hastalığın potansiyel malignitesini ifade etmektedir
(Düzcü, Gürbüzel, ve Barut, 2015). Bu çalışmada, CCNB2 gen ekspresyon seviyesinin daha ileri
SBR ve NPI derecesine sahip meme kanseri hastalarında artma eğiliminde olduğu görülmüştür
(Şekil 1b ve 1c).
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Şekil 1. bc-GenExMiner programı kullanarak farklı klinik parametrelere göre hasta grupları
arasında CCNB2 geninin ekspresyon seviyesini gösteren grafikler. Klinik parametreler; 51 üstü ve
altı yaş aralığı (a), SBR (b), NPI (c), ER (d), PR (e), HER-2(f), nodul durumu (g), bazal benzeri
durum (h) ve üçlü negatif durum (ı).

Östrojen (ER) ve progestron reseptörleri (PR) meme kanserinde kullanılan önemli
biyobelirteçlerdir. Bu belirteçlerin varlığı özellikle tedavi stratejisini belirlemede kilit
parametrelerdir. Östrojen ve progestron reseptörleri varlığında CCNB2 ekspresyon seviyesinin
azaldığı belirlenmiştir (Şekil 1d ve 1e). İnsan epidermal büyüme faktörü reseptörü-2 (HER-2), yine
ER ve PR gibi hastalığın tanı ve tedavi stratejisinde önemli bir biyobelirteçtir ve genellikle hem
ER hem de PR seviyesi ile ters bir ilişki sunmaktadır. Bu çalışmada da CCNB2 ekspresyon seviyesi
ER ve PR’den farklı olarak HER2 varlığında pozitif bir korelasyon göstermiştir (Şekil 1f). Nodul
durumları açısından incelendiğinde pozitif nodul durumunda CCNB2 ekspresyon seviyesinde bir
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artış tespit edilmiştir (Şekil 1g). Benzer şekilde, bazal benzeri durum ve üçlü negatif meme kanseri
(TNBC) hastalarında da CCNB2 gen ekspresyon seviyesinin istatiksel açıdan önemli olarak pozitif
bir korelasyon gösterdiği belirlenmiştir (Şekil 1h ve 1ı).
Ualcan web portali meme kanseri ve normal dokular arasındaki CCNB2 geninin ekspresyon
seviyesini karşılaştırmak için kullanılmıştır. Primer tümör dokularda normal dokulara kıyasla
CCNB2 geninin ekspresyon seviyesinde önemli bir artış gözlenmiştir (Şekil 2a). Meme kanserinin
alt gruplarına karşılaştırıldığında üçlü negatif meme kanseri hastalarında CCNB2 geninin önemli
derecede ifade olduğu belirlenmiştir (Şekil 2b). Ayrıca, CCNB2 geni KIF23, PLK1 ve KIF4A
genleri ile pozitif korelasyon, CIRBP, TENC1 ve TNFSF12 genleri ile ise negatif bir korelasyon
göstermiştir (Tablo 1).
Şekil 2. Ualcan programı kullanılarak meme kanseri ve normal dokular için farklı parametrelerde
CCNB2 geninin ekspresyon düzeyi. Normal ve meme kanseri dokularında CCNB2 geninin
ekspresyon seviyesi (a), alt gruplara göre CCNB2 genin ekspresyon seviyesi (b).

Meme kanseri hastalarında BRCA 1, BRCA 2 ve TP53 genleri en çok mutasyona uğrayan genler
arasında yer almaktadır. Sunulan çalışmada bu genler ile CCNB2 geni arasındaki ilişkide
araştırılmıştır. CCNB2 geni ile BRCA 1, BRCA 2 ve TP53 mutasyonu arasındaki ilişkiye
bakıldığında pozitif bir ilişki gözlenmiştir (Şekil 3a, 3b ve 3c).
Tablo 1. CCNB2 geni ile pozitif ve negatif korelasyon gösteren ilk üç gen
Gen
Person-CC
Korelasyon
KIF23
0,84
Pozitif
PLK1
0,81
Pozitif
KIF4A
0,79
Pozitif
CIRBP
-0,48
Negatif
TENC1
-0,47
Negatif
TNFSF12
-0,47
Negatif
TARTIŞMA VE SONUÇ
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Son zamanlarda, biyoinformatik uygulamalar özellikle kanser araştırmalarında hızlı bir artış
göstermiştir. Kanser Genom Atlas (TCGA) gibi kamuya açık veri tabanlarında depolanan büyük
miktarda biyolojik veri, araştırmacıların biyoinformatik analizlerinde kullanmaları için paha
biçilmez kaynaklardır. Bununla birlikte, bcGenExMiner ve Ualcan gibi birçok web portali
biyolojik verileri kullanarak biyoinformatik analiz imkânı sunmakta ve anlamlı verilere
dönüştürmektedir. Kanser araştırmalarında, biyoinformatik uygulamalar ile belirli genlerin
ekspresyon profillerini normal ve tümör dokuları arasında karşılaştırmak ve bazı klinopatolojik
faktörler ile ilişkilendirmek tümörün oluşumu ve ilerleyişi hakkında birçok bilgi sunabilmektedir.
Bununla birlikte, klinik uygulamalara yol gösterici olmak adına, bu uygulamalarla hastalıkların
tanı ve tedavisi için yeni potansiyel biyobelirteçler keşfedilebilir.
Şekil 3. bc-GenExMiner ve Ualcan programı kullanılarak CCNB2 geninin BRCA1, BRCA2 ve
TP53 mutasyon durumuna göre ekspresyon düzeyi. BRCA1 mutasyon durumuna göre CCNB2
geninin ekspresyon seviyesi (a), BRCA2 mutasyon durumuna göre CCNB2 geninin ekspresyon
seviyesi (b), T53 mutasyon durumuna göre CCNB2 genin ekspresyon seviyesi (c).

Siklin ailesi üyelerinden olan CCNB2 sikline bağlı kinazların aktivitesini düzenleyen ve hücre
döngüsünün düzenlenmesinde önemli rollere sahip olan bir proteindir. Yüksek bir CCNB2
ekspresyon seviyesi, farklılaşmanın derecesi, tümör boyutu, lenf nodu metastazı, uzak metastaz ve
klinik evre ile pozitif olarak ilişkilidir. Bununla birlikte, tümör dokularında aşırı eksprese olan
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CCNB2 geni meme kanseri de dahil birçok kanser türünde olumsuz bir prognostik belirteç olarak
gösterilmiştir (Cao, Sun, Min, Li, Fan, Han ve Feng, 2021). Sunulan bu çalışmada da benzer
şekilde, bcGenExMiner web aracı ile meme kanseri hastalarında CCNB2 geni ile bazı prognostik
faktörler arasındaki ilişki araştırılmıştır. Biyoinformatik analizler sonucunda CCNB2 geninin ifade
düzeyindeki artışın hastalığın ilerleyişi için kötü bir eğilim sergilediği görülmüştür. Yapılan bir
araştırmada insan TNBC dokularında CCNB2 ekspresyonunu ve TNBC hastalarının prognozu ve
klinik özellikleri arasındaki ilişki araştırılmıştır. Üçlü meme kanseri (TNBC) diğer meme kanseri
türlerine göre daha agresif bir profil sergilemektedir. TNBC hastalarında CCNB2 geninin hem
immunohistokimyasal hem de biyoinformatik analizler ile aşırı eksprese olduğu tespit edilmiştir.
Ayrıca TNBC hastalarının prognozu ve klinik özellikleri ile CCNB2 gen ekspresyonu arasında
ilişki olduğu ve hastalığın tanı ve tedavisi için moleküler bir belirteç olabileceği belirtilmiştir (Wu,
Su ve Jia, 2021).
Ailesel meme kanseri öykülerinin yaklaşık %5-10’u BRCA1 ve BRCA2 dominant genlerindeki
mutasyonlardan kaynaklanmaktadır. Söz konusu genler normal süreçte DNA onarımında, hücre
döngüsü kontrol noktalarının aktivasyonunda ve kromozom stabilitesinin korunmasında rol
oynamaktadır (Fanale, Bazan, Caruso, Castiglia ve Bronte, 2013). BRCA1 ve BRCA2 genlerinin
CCNB2 geni ile pozitif bir korelasyon göstermiştir. Bununla birlikte, TP53 geni ile de benzer bir
ilişki tespit edilmiştir. TP53 geni tümör baskılayıcı bir gen olup gendeki değişiklikler DNA hasar
onarım yollarının arızalanması, hücre döngüsü durması, kromatin yeniden şekillenmesi ve apoptoz
ile sonuçlanabilmektedir (Kaur, Vasudeva, Kumar ve Munshi, 2018).
Sonuç olarak, bu çalışmada meme kanseri hastalarında CCNB2 geninin bazı prognostik faktörler
ile ilişkisi biyoinformatik uygulamalar ile belirlenmiştir. Biyoinformatik analiz sonuçları CCNB2
geninin meme kanserinde hastalarında aşırı ifade olduğunu ve prognostik faktörler ile önemli
derecede ilişkili olduğunu göstermiştir. Meme kanseri hastalarında CCNB2 geni hastalığın tanısı,
tedavisi ve prognozu için ümit verici bir potansiyel biyobelirteç olabileceği düşünülmektedir.
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Orcid no:000-0003-1628-9518
Dr. Hakan GÜRSOY
HG Eğitim, Danışmanlık ve E-Ticaret, Yenimahalle/Ankara
Orcid no:0000-0002-9800-0265
ÖZET
Covid-19 küresel salgını, geldiği günden itibaren ölümlere yol açmaya devam etmektedir. Bu
salgın hastalık iki yılı aşkın süredir bireyler üzerinde ciddi psikolojik sıkıntılar yaratmaktadır.
Toplumun tüm bireylerinin, maske, mesafe, hijyen gibi uygulamalarla özgürlükleri
kısıtlanmaktadır. Toplumun büyük bir kısmı aldıkları önlemlerle az da olsa kendilerini bu
hastalıktan koruyabilirler. Ancak bazı çalışanlar isteseler de kendilerini bu hastalıktan ayrı
tutamazlar. İşte bu özverili grup, hastalığın pençesinde olanlara canları pahasına yardım eden
sağlık çalışanlarıdır. Doktorundan hemşiresine, sağlık memurundan temizlik görevlisine, büyük
bir kesimi kapsayan bu sağlık ordusu 24 saat mücadeleye devam etmektedir. Covid-19’la
birlikte artan iş yükleri, iş saatlerinin yanı sıra hastalarla birlikte geçirilen zor zamanlar
problemlere yol açmaktadır. Hastalığın getirdiği sıkıntılı süreçleri hastalarla birlikte geçiren
sağlık çalışanlarının, çok az elde ettikleri istirahat saatleri ve dinlenme süreleri ayrı bir sorun
teşkil etmektedir. Maalesef zor şartlar altında uzayan bu süreç, sağlık çalışanlarında stres,
sıkıntı, depresyon, uykusuzluk gibi psikolojik sorunlara sebep olmakta ve tükenmişlik
düzeylerinde artışa yol açmaktadır. Bu araştırma sağlık çalışanlarının sorunlarını az da olsa
gündeme getirmek ve bu yöne dikkat çekmek için yapılmış bir çalışmadır. Bu çalışmada,
literatür incelemesi yapılarak sağlık çalışanlarının stres, depresyon, ruh sağlığı durumları ile
tükenmişlik düzeylerini analiz eden özgün araştırmalar taranmıştır. Toplanan verilerin analizi
aşamasında “Belgesel Kaynak Derlemesi” yöntemi kullanılmıştır. Araştırmacılar tarafından
sağlık çalışanlarının tükenmişlik durumlarını ölçen 28 özgün araştırma çalışma kapsamına
alınmıştır. Bu araştırmalar içerisinden ise farklı ülkelerde yapılan konuya uygun çalışmalar
seçilmiştir. Avustralya, ABD, Birleşik Krallık, İtalya, İspanya, Portekiz, Romanya, Japonya,
Güney Kora, Çin, Tayvan, Singapur, Hindistan, Endonezya, Malezya, Mısır, Ürdün, İran,
Türkiye’de sağlık çalışanları üzerinde tükenmişliği ölçen araştırmalara yer verilmiştir. Ayrıca
45 ülkede, 60 ülkede, 85 ülkede şeklinde yapılan analitik çalışmalara yer veren araştırmacıların
çalışmaları da kapsam içerisine alınmıştır. Yine araştırmanın doktor, hemşire, sağlık memuru,

Full Text Book

Page 496

euroasiasummit.org

INTERNATIONAL EUROASIA
Congress on Scientific Researches and Recent Trends 9
18-20 February 2022/Antalya – Turkey

temizlik görevlisi gibi tüm sağlık çalışanlarını kapsadığı görülmüştür. Çalışma sonucunda,
başta covid-19 ünitelerinde görevli doktorlar ve hemşireler olmak üzere tüm sağlık
çalışanlarının etkilendiği görülmüştür. Bu etki, tükenmişlik düzeylerinde yüksek düzeyde artış
olarak kendini göstermiştir. Yine uzayan bu süreçte stres, depresyon, anksiyete bozukluğu,
uykusuzluk vb. ruhsal sıkıntıların arttığı gözlemlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Covid-19, Sağlık Çalışanları, Tükenmişlik.
ABSTRACT
The Covid-19 global epidemic continues to cause deaths from the day it arrived. This epidemic
disease has been causing serious psychological problems for individuals for more than two
years. The freedoms of all members of society are restricted by practices such as masks,
distance, and hygiene. A large part of the society can protect themselves from this disease, even
a little, with the precautions they take. However, some employees cannot keep themselves apart
from this disease even if they want to. This self-sacrificing group is the health workers who
help those who are in the grip of the disease at the expense of their lives. This army of health,
which covers a large segment from doctors to nurses, from health officers to cleaners, continues
to struggle 24 hours a day. Increasing workloads with Covid-19, as well as working hours, hard
times spent with patients, cause problems. The rest hours and rest periods that health workers,
who go through the troublesome processes brought by the disease together with the patients,
get very little, constitute a separate problem. Unfortunately, this process, which is prolonged
under difficult conditions, causes psychological problems such as stress, distress, depression,
insomnia in health workers and leads to an increase in burnout levels. This research is a study
carried out to bring the problems of health workers to the agenda, even if it is a little, and to
draw attention to this direction. In this study, original research that analyzed the stress,
depression, mental health status, and burnout levels of health workers was by reviewing the
literature. The “Documentary Source Compilation” method was used in the analysis of the
collected data. 28 original studies measuring the burnout status of health workers were included
in the study by the researchers. Among these research, studies in different countries were
selected. Studies measuring burnout on healthcare workers in Australia, USA, UK, Italy, Spain,
Portugal, Romania, Japan, South Korea, China, Taiwan, Singapore, India, Indonesia, Malaysia,
Egypt, Jordan, Iran, and Turkey were included. In addition, the studies of researchers who
included analytical studies conducted in 45 countries, 60 countries, and 85 countries were also
included. Again, it was seen that the research covered all health workers such as doctors, nurses,
health officers, cleaning staff. As a result of the study, it was seen that all health workers,
especially doctors and nurses working in covid-19 units, were affected. This effect manifested
itself as a high level of increase in burnout levels. Again, in this prolonged process, stress,
depression, anxiety disorder, insomnia, etc. It has been observed that there is an increase in
mental distress.
Keywords: Covid-19, Health Workers, Burnout.
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GİRİŞ
Sağlık çalışanlarının çalıştıkları ortamlar ve çalışma şartları nedeniyle yaşadıkları kaygılı ve
stresli yaşamları, zihinsel, psikolojik, ruhsal bunalımlar ile oluşan tükenmişlikleri hiçbir zaman
yok olmamıştı. Bu konuda yapılan araştırmalar sonucunda ortaya çıkan veriler hep bunu
doğrular nitelikteydi. Ama şimdi durum biraz daha farklı idi. Bu fark 2019 yılı aralık ayında
ortaya çıkan covid-19 küresel salgın hastalığından kaynaklanıyordu. Kısa bir sürede tüm
dünyada etkisini gösteren bu salgın hastalığın sonuçları da çok ağır oluyordu. Hastanelerin
yoğun bakım üniteleri doluyor, yatak, koruyucu ekipmanlar ile diğer malzemeler yetersiz
kalıyordu. Ama salgınla mücadelede asıl olan sağlık çalışanlarıydı. Yetkili makamlar tarafından
olağan şartlara göre alımı yapılmış olan sağlık çalışanları, bu mücadelede yetersiz kalıyordu.
Yeterli sağlık personelinin bulunmaması, var olan personelin daha fazla mesai yapmasına, daha
yoğun çalışmasına, iş yükünün artmasına yol açıyordu. Bunun doğal bir sonucu olarak sağlık
çalışanları yeterince dinlenemiyor, uykusuz kalıyor, ailesine vakit ayıramıyor, bedensel ve
zihinsel olarak yorgun düşüyorlardı. Özelliklede covid-19’la ilgili birimlerde çalışan ve ön
saflarda mücadele veren sağlık çalışanları, sürekli ölümlerle ve verilmesi gereken acil kararlarla
boğuşuyor, devam eden sıkıntılı sürecin içerisinde vakit geçiriyorlardı. Her geçen gün farklı
çeşitleriyle sahne alan virüsün yol açtığı bu durum bitecek gibi de görünmüyordu. Zaten sağlık
çalışanlarını en çok sıkıntıya sokan bu belirsizlik ortamının varlığıydı.
Belki sıkıntılı durum tam anlamıyla ortadan kalkmayabilirdi. Ama birtakım önlemlerle bu yük
hafifleyebilirdi. Küresel halk sağlığı krizleri sonrasında oluşan hasta ve meslektaş ölümleri, zor
şartlar ve ağır iş yükü altında çalışma, hastalığa yakalanma ile yakınlarına bulaştırma riski
sağlık çalışanları üzerinde sıkıntılı durumlar oluşturmaktaydı. Bu sıkıntılı durumlar
tükenmişlik, zihinsel, psikolojik ve ruhsal problemler olarak kendini göstermekteydi. Bunun
için bir takım bireysel ve örgütsel tedbirler almak suretiyle bu problemlerin aşılmasına
çalışılmalıydı. Bireysel çalışmalar, ikili ilişkiler, fiziksel aktiviteler, uyku düzeni, aile desteği
gibi faaliyet alanları, örgütsel çalışmalar ise psikososyal destek verilmesi, yönetimsel kararlara
katılım, istirahat ve dinlenme için yeterli zaman planlaması, sosyal destek ve eğitimsel deneyim
ve tavsiye paylaşımları olarak sıralanabilirdi. Sağlık çalışanlarını bu stresli ortamlardan
uzaklaştırmak, zihinsel ve ruhsal olarak onlara katkı sağlayacak ve tükenmişlik seviyelerini
düşürecekti. Yönetimsel, yani örgütsel tedbirler alınırken sürekli hastalarla ve riskle karşı
karşıya olan sağlık çalışanlarının çalışma şartları ile ilgili covid-19 koşulları göz önüne alınarak
güncel iyileştirici kararlar alınmalıydı (Leo vd., 2021: 1-6).

YÖNTEM
Bu araştırma için “Belgesel Kaynak Derlemesi” yöntemi kullanılmıştır (Seyidoğlu, 2009: 3648). Bu bilimsel yöntemde araştırmacı kendi çalışma alanı ile ilgili bilimsel kaynakları
derlemek suretiyle bir araya getirip elde ettiği verilerin analizini yapmaktadır. Daha sonra
ortaya çıkan verileri kendi görüşleri ve fikirleri doğrultusunda sentezleyerek kendi kanıtlarıyla
tüm okurlara sunmaktadır. Bu araştırmada da bu şekilde bir yöntem izlenmiştir. Öncelikle
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araştırma konusu hakkında tüm anahtar kelimeler tespit edilerek literatür taranmıştır. Literatür
taraması yapılırken güvenilir ve kendini kanıtlamış uluslararası alan endekslerinde taranan
dergilerde yer alan makaleler ve diğer çalışmalar bulunmaya çalışılmıştır. Daha sonra bulunan
tüm makaleler süzgeçten geçirilerek araştırma için uygun olanları kapsam içerisine alınmıştır.
Verilerin analizi yapıldıktan sonra elde edilen bulgular ve tüm veriler doğrultusunda
araştırmanın sonuç bölümü yazılmıştır. Araştırmada yöntem olarak kullanılan belgesel kaynak
derlemesinde izlenen yolu gösteren araştırmanın model deseni, yazarlar tarafından
oluşturularak şekil 1’de gösterilmiştir.

Belgesel Kaynak Derlemesi
Anahtar Kelimeler
Covid-19

Sağlık Çalışanları

Tükenmişlik

Ruhsal Problemler

Zihinsel Problemler

Psikolojik
Problemler

Depresyon

Korku Kaygı

Stres

Literatür Taraması
Güvenilir Alan Endeksleri ve Yayıncılar
Araştırmaya Uygun Makale Seçimi
Verilerin Analizi
Elde Edilen Sonuçlar
Şekil 1. Araştırmanın Model Deseni

Araştırma sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda, araştırmacıların kim olduğu,
araştırmanın hangi tarihte ve nerede yapıldığı, örneklem kapsamı, örneklemdeki örnek sayısı
ile hangi ölçeğin kullanıldığına dair veriler kısaca bilgi vermesi açısından tablo 1’de
gösterilmiştir.
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Tablo 1. Analiz Çalışmasına Ait Temel Özellikler Tablosu
S.No

Kaynakça

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Sasangohar vd., 2020
Zhang vd., 2020
Chen vd., 2021
Chor vd., 2021
Orru vd., 2021
Naldi vd., 2021
Garcia ve Calvo, 2020
Serrao vd., 2021
Alrawashdeh vd., 2021
Murat vd., 2020
Dobson vd., 2021
Ferry vd., 2021
Sunjaya vd., 2021
Jang vd., 2021
Kılıç vd., 2021
Ghahramani vd., 2021
Abdelhafiz vd., 2020
Azoulay vd., 2021
Giusti vd., 2020
Matso vd., 2020
Roslan vd., 2020
Elghazally vd., 2021
Prasad vd., 2021
Restauri,Sheridan, 2021
Dimitriu vd., 2020
Hoseinabadi vd., 2020
Morgantini vd., 2020
Sultana vd., 2020

Konum
ABD
ÇHC
ÇHC ve Tayvan
Singapur
45 Ülke
İtalya
İspanya
Portekiz
Ürdün
Türkiye
Avustralya
Birleşik Krallık
Endonezya
Güney Kore
Türkiye
İran
Mısır
85 Ülke
İtalya
Japonya
Malezya
Mısır
ABD
ABD
Romanya
İran
60 Ülke
Hindistan

Örneklem
Kapsamı
TSÇ
H
H
DH
TSÇ
TSÇ
H
TSÇ
D
H
TSÇ
TSÇ
TSÇ
TSÇ
D
TSÇ
D
TSÇ
TSÇ
TSÇ
TSÇ
TSÇ
TSÇ
D
TSÇ
H
TSÇ
TSÇ

Örnek
Sayısı
B
110
12.596
337
184
797
771
2008
984
705
320
539
544
1068
748
B
220
846
235
369
893
201
20.947
B
100
245
2707
B

Değerlendirme
Aracı (Ölçek)
NA
MTE
MTE
KTE
MTE
MTE
İTE/CESQT
KTE
MP-(BMS)
MTE
MTE
KTE
MTE
MTE
MTE
LT/MA
MTE
MTE
MTE
MTE
KTE
MTE
MTE
LT
MTE
OTE
MTE
LT/MA

Kaynak: Bu tablo “Belgesel Kaynak Derlemesi” yöntemi ile yapılan analiz çalışması sonucunda
yazarlar tarafından oluşturulmuştur.
Not: Sadece Tükenmişliğe ait değerlendirme aracı tabloya alınmıştır. Örnek sayıları araştırmacı
tarafından geçerli olarak kabul edilen sayılardır. D: Doktorlar, H: Hemşireler, DH: Doktor ve
Hemşireler, TSÇ: Tüm Sağlık Çalışanları, B: Belirtilmeyen Örnek Sayısı, NA: Nitel Analiz (Görüşme
Yoluyla), MTE: Maslak Tükenmişlik Envanteri, KTE: Kopenhag Tükenmişlik Envanteri, İTE/CESQT:
İspanya Tükenmişlik Envanteri veya CESQT, MP-(BMS): Malach-Pines'ın 10 maddelik Tükenmişlik
Ölçeği Kısa versiyonu, OTE: Oldenberg Tükenmişlik Envanteri, LT: Literatür Taraması, MA: Meta
Analiz’in kısaltılmasıdır.

Tablo 1’de görüldüğü üzere araştırmamıza uygun olduğu düşünülen 28 özgün makale
değerlendirme kapsamına alınmıştır. Aynı zamanda bu makalelerin mümkün olduğunca farklı
ülkelerde yapılan araştırmalar olmasına özen gösterilmiştir. Küresel yapıda bulunan covid-19
salgını sonrası sağlık çalışanlarında oluşan tükenmişlik, ruhsal, zihinsel, psikolojik sorunları
ölçmek amacıyla araştırmaların küresel düzeyde farklı ülkelerde ölçümlenmesi gerekiyordu.
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Bu nedenle Avustralya, ABD, Birleşik Krallık, İtalya, İspanya, Portekiz, Romanya, Japonya,
Güney Kore, Çin, Tayvan, Singapur, Hindistan, Endonezya, Malezya, Mısır, Ürdün, İran ve
Türkiye’den oluşan 19 farklı ülkede yapılan araştırmalar kapsam içerisine alınmıştır. Ayrıca 3
araştırmanın, sırasıyla, 45, 60 ve 85 farklı ülke sağlık çalışanları arasında yapılması, sonuçları
itibarıyla küresel sonuçlar hakkında bu çalışmaya katkı sağlamıştır. Araştırmaların sadece
doktorlar gibi hem belirli grubu hem de bütün sağlık çalışanları üzerinde yapılarak tüm grupları
kapsaması ayrı ayrı verilere ulaşılmasını sağlayacaktı. Kapsama alınan araştırmaların 5’i
hemşireler, 4’ü doktorlar, 1’i doktor ve hemşireler, 18’i ise tüm sağlık çalışanları üzerinde
yapılmış olup böylece bu koşulda sağlanmış olmaktaydı. Yine araştırmalarda covid-19
birimlerinde ön saflarda çalışanlar ile arka planda çalışanların karşılaştırılması, covid-19’dan
daha önceki yıllara ait benzer araştırmalarla kıyaslanması, elde edilen veri sonuçlarının
seviyelerinde yükselme olup olmadığı hakkında tutarlı kanıtlar sunmaktaydı.
BULGULAR
Bulgular bölümü, çalışma kapsamı içerisine alınan araştırmalara ait, araştırmacıların elde
ettikleri sonuçların birer paragraf halinde açıklanmasıyla elde edilen bulguların sıralanması
şeklinde derlenmiştir. Araştırmacıların verileri sıralanırken rastgele sıralamaya tabi
tutulmuşlardır. Tüm çalışmalar 2020 ve 2021 yıllarını kapsamaktadır.
Sasangohar vd., ABD’de bulunan ve özel hastaneler olarak amiral gemisi konumunda bulunan
sekiz hastaneden oluşan bir özel hastane kuruluşunda araştırma yaptılar. Neredeyse yüzyılda
bir gelen bu tür küresel salgın hastalıklar benzer sonuçlara yol açsa da hastaneler ve yöneticiler
şimdi oldukları gibi hazırlıksız yakalanıyorlardı. Artan iş yoğunluğu, yetersiz kalan
malzemeler, ekipmanlar, kaynaklar ile daha fazla iş temposuna dayanamayan personel ve
ihtiyacı karşılamayan personel sayıları durumun daha da vahim olmasına yol açıyordu. Houston
Metodist Hastanesindeki sorun diğer hastanelerden, diğer ülkelerden pek farklı değildi.
Depresyon ve anksiyete olaylarında meydana gelen artışlar zihinsel sağlık sorunlarını tetikliyor,
sağlık çalışanları üzerinde duygusal ve fiziksel zararlara yol açıyordu. Kaynakların sınırlı
olması, iş hayatı ile aile hayatındaki dengesizlikler, uyku ve dinlenme problemleri, stres, endişe,
fiziksel ve zihinsel yorgunluk, personel üzerinde şiddetli tükenmişliğe neden oluyordu. Bu
sadece bir kurumun çözeceği bir problemden öte, hükümetler, kurum ve kuruluşlar ve bunların
koordinasyonuyla çözülebilecek stratejik bit yaklaşımı gerektiriyordu (2020: 106-111).
Zhang vd., Çin’in Wuhan ve Şangay’da bulunan covid-19 birimlerinde görev yapan hemşireler
üzerinde stres, tükenmişlik ve başa çıkma konularında araştırma yapmışlardı. Araştırma
sonucunda hemşirelerde yüksek seviyede stres ve endişeye bağlı tükenmişlik tespit ettiler.
Endişelerinin ana kaynağı olarak, ailesinden uzak kalma, ailesine hastalığı bulaştırma,
koruyucu ekipmanların sürekli giyilmesinin sıkıntıları gibi endişeler yer alıyordu. Deneyimli
hemşirelere oranla genç hemşirelerde tükenmişlik düzeyinin daha yüksek olduğu görülüyordu.
Bu endişelerin giderilmesi ve tükenmişliğin artmasına yol açan nedenlerin ortadan kaldırılması
gerekiyordu. Bu nedenle ön saflarda çalışan sağlık çalışanlarının psikolojik ve sosyal yönden
desteklenmesi gerekmekteydi (2020: 1-9).
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2020 yılında, Çin ve Tayvan’da bulunan covid-19’la ilgili hastanelerde görev yapan, 18 yaş
üstü hemşireler ile anket yöntemiyle bir çalışma gerçekleştirilmişti. Çalışmada hemşirelerin
tükenmişlik ve travma durumları araştırılmıştı. Hastalığın kendilerine bulaşacağı ve ailelerine
götürecekleri konusunda endişe duydukları görülmüştü. Ayrıca sürekli stres yaşadıkları ve
psikolojik sorun belirtileri gözlemlenmiş ve travma yaşadıkları görülmüştü. Hemşirelerin orta
derecede duygusal tükenmişlik yaşadıkları tespit edilmişti. Yine az da olsa duyarsızlaşma ve
kişisel başarılarında düşüklük görülmüştü. Bu bulguların özellikle covid-19’la ilgili
hastanelerde ve yoğun bakım ünitelerinde çalışan hemşirelerin diğerlerine göre daha yüksek
seviyede olduğu görülmüştü (Chen vd., 2021: 109-113).
Singapur’da vakaların en çok arttığı bir dönemde sağlık çalışanları üzerinde bir araştırma
yapılmıştı. Araştırma, doktor ve hemşireler üzerinde anket yöntemiyle gerçekleştirilmişti.
Sağlık çalışanlarının tükenmişlik düzeyleri ölçümlenmiş ve tükenmişlik düzeyinin orta ile
şiddetli seviyede olduğu belirlenmişti. Sağlık çalışanlarının uzun bir süre ve devamlı kullanmak
zorunda kaldıkları korunma ile izolasyon malzemeleri onlarda psikolojik ve fiziki sıkıntılara
yol açıyordu. Diğer bir konu tükenmişlik seviyesinin covid-19’la yapılan mücadelede
uygulanan yöntemlerle ilişkili olmasıydı. Televizyon veya telefonda video izlemek gibi internet
kullanım imkânı, sosyal medyayı kullanma, aile ve arkadaşlarıyla birlikte zaman geçirmek,
teşekkür ve ödüllendirme şeklinde moral ve motivasyon faaliyetleri gibi tercih edilen
yöntemlerin tükenmişlik seviyesinde pozitif etkileri olduğu gözlemlenmişti (Chor vd., 2021:
700-702).
Orru vd., covid-19’un sağlık çalışanları üzerindeki tükenmişlik ve ikincil travmatik etkilerini
ölçmek maksadıyla, 2020 yılında 45 ülkeden sağlık çalışanları ile anket yöntemiyle araştırma
yapmıştı. Hastaların çektikleri psikolojik sıkıntıların, fiziksel acılar ile ortaya çıkan hasta
ölümlerinin doğru orantılı olarak sağlık çalışanlarını da psikolojik ve ruhsal yönden etkilediği
görülmüştü. Araştırma sonuçları, sağlık çalışanlarında orta ile şiddetli düzey arasında ikincil
travmatik stres, orta ile yüksek düzey arasında duygusal tükenme ve duyarsızlaşma bulgularının
olduğunu göstermişti. Bu sonuçlara maruz kalan, özellikle ön saflarda mücadele veren sağlık
çalışanlarına yönelik yönetimsel tedbirlerin alınması gerekmekteydi (2021: 11-12).
İtalya’da 2020 yılında, sağlık çalışanları üzerinde tükenmişliklerini ve kaygılarını ölçmeye
yönelik araştırma yapıldı. Sağlık çalışanlarında ciddi oranlarda hem kaygı hem de durgunluk
yaşandığı görüldü. Mesleki olarak tükenmişlik duygularına bakıldığında ise yüksek oranda
duygusal tükenme ile duyarsızlaşma ve düşük kişisel başarı olduğu belirlendi. Doktorlar ve
hemşireler arasında önemli bir fark görülmedi (Naldi vd., 2021: 7-8).
Garcia ve Calvo, İspanya’da bulunan hastanelerin acil, yoğun bakım ve pnömoloji ünitelerinde
görev yapan hemşirelerin tükenmişlik düzeylerini ölçmek amacıyla bir anket çalışması
yapmıştı. Covid-19’un algılanan tehdidinin tükenmişlik üzerinde etkisi olduğu birçok
çalışmada gözlemlenmişti. İş yükü ve işyerinde sosyal destek faaliyetlerine ağırlık verilmesinin
algılanan bu tehdit ile tükenmişlik arasında hafifletici bir etkisinin bulunduğu tespit edildi.
Tükenmişliğin hemşireler üzerinde bu şekilde etkilerinin olması hastane yöneticilerini stratejik
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olarak harekete geçirmeye yöneltmişti. Hemşirelere yeterli dinlenme ve izin verilmesi, aşılara,
kişisel koruyucu donanımlar ile testlere kolay bir şekilde ulaşabilmelerinde imkânlar
sağlanmalıydı. Ruh sağlıkları ile psikolojik durumlarının iyileştirilmesi için faaliyetlerde
bulunulması da diğer bir gereklilikti (2020: 840-841).
Portekiz’de tüm sağlık çalışanlarını içine alan çok geniş kapsamlı bir araştırma yapılmıştı.
Genellikle diğer araştırmaların yoğunlaştığı, doktor, hemşire haricinde psikolog, diyetisyen,
beslenme uzmanı, eczacı gibi kategorilerde bulunan çalışanlarda kapsam içerisine alınmıştı.
Serrao vd., halen devam eden çok yoğun iş yükü içerisinde bulunan sağlık çalışanlarının
tükenmişlik ve depresyon yaşadıkları, bu sıkıntıların yaşanmaya devam edeceği, psikolojik
boyutlarının yanı sıra yeni mali külfetler getireceği sonucuna ulaştılar. Katılımcıların yarısından
fazlasında, kişisel ve hasta kaynaklı tükenmişlik ile yüksek düzeyde yorgunluk ve bitkinlik
sonuçları görülmüştü. Yine yüksek düzeyde seyreden tükenmişlikle depresyon arasında pozitif
ilişkinin varlığını tespit etmişlerdi (2021: 1-13).
Alrawashdeh vd., Ürdün’de doktorlar üzerinde tükenmişlik ve iş tatmini durumunu ölçmek
maksadıyla bir anket çalışması yapmışlardı. Aslında tükenmişlik ve iş tatmini veya
memnuniyetsizlik küresel bir sorundu. Covid-19 ile birlikte iş yükünün artması, yeterli
ekipmanların bulunmaması, personel yetersizliği gibi nedenler tükenmişlik seviyesinin daha
fazla artmasına yol açıyordu. Ayrıca psikolojik ve fiziksel iş yükü artışı ve uzayan çalışma
saatleri endişeye ve problemlere neden oluyordu. Nitekim çalışma sonuçları bunu doğrular
nitelikteydi. Yetersiz ücret, yoğun iş temposu, yeterli dinlenememe, yakınlarına hastalığı
bulaştırma endişesi, bu şartlarda işin yapılabilirliğini sorgulatıyor ve artan tükenmişlik azalan
iş memnuniyetine yol açıyordu. Sağlık karar vericileri tarafından acil olarak yönetimsel
tedbirler alınması aşikârdı. Bu ağır koşullarda çalışan sağlık çalışanlarının, fiziki ve ruhsal
sağlıklarının korunması, çalışma şartlarının iyileştirilmesi, bu konuda farkındalığın artırılarak
daha verimli, etkili ve örgütsel çözümler bulunması gerekiyordu (2021: 13-16).
Covid-19 sonrası Türkiye’de bulunan hastanelerde çalışan hemşirelerin stres, depresyon ve
tükenmişlik düzeylerini ölçmek maksadıyla anket yöntemi kullanılarak bir araştırma yapıldı. İş
şartları ağır olan, çalıştıkları ortamdan dolayı bireyler tarafından yalnızlaştırılmaya, iş
ortamında ise tecrit ve izolasyona maruz bırakılan hemşirelerin sorunları büyük önem
taşımaktaydı. Çünkü kritik yerlerde, zor şartlarda, bu tür hastalara bakan hemşirelerin hem
şimdi hem de gelecekte bu sorunlarının olması kaçınılmazdı. Bu sorun sadece kendilerini değil,
ilgilenmeleri gereken hastalarını, birlikte yaşadıkları ailelerini, yaşadıkları çevredeki bireyleri
dahi etkileyecekti. Murat vd., yaptıkları araştırma sonuçlarında aynı sonuçlara ulaştı. Değişik
kaygıların bulunduğu bu belirsizlik ortamında hemşirelerde yüksek seviyede tükenmişlik ile
stres olduğu, yine orta seviyede depresyon yaşadıkları bulgularına rastlanıldı. Bunu önlemek
veya en aza indirmek için tespitin zamanında yapılması ve önleyici çalışmalar
gerçekleştirilmesi gerekmekteydi. Hemşirelerin ruhsal ve zihinsel sağlıklarının korunması
adına danışmanlık gibi hizmetler ile değişik programlar yapılarak güçlendirilmeleri önem
taşıyordu (2020: 533-543).
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Avustralya’da bulunan büyük bir hastanede sağlık çalışanlarının ruhsal sıkıntılarını ölçmek
amacıyla bir araştırma yapıldı. Hastanede görev yapan tüm sağlık çalışanları kapsam içerisine
alındı ve anket yöntemiyle onlara çeşitli soru ifadeleri yöneltildi. Verilen cevaplar
doğrultusunda yapılan analiz neticesinde sağlık çalışanlarında orta ve yüksek seviyede
depresyon ile kaygı ve travma neticesinde stres bozuklukları tespit edildi. Daha çok, ağır ve
yoğun bakım ünitelerinde hastalarla sürekli iletişim içerisinde olanlarda yaşandığı gözlemlendi.
Yine psikolojik sıkıntı olarak, özellikle ön saflarda mücadele edenlerin kişisel koruyucu
ekipmanlara yetersiz erişimleri ile aile ve arkadaşlarına hastalığı bulaştırma endişesi yer
alıyordu. Bu konularda yetkililerce yeterli tedbirlerin alınması gerekiyordu. Ayrıca sağlık
çalışanlarında orta ve yüksek düzeyde psikolojik/ruhsal bozuklukların arttığının gözlenmesinin
bir sonucu olarak takip edilmelerinin gerektiği ve sorun giderici tedbirlerin alınması sonuçlarına
ulaşıldı (Dobson vd., 2021: 26-30).
Birleşik Krallık’ta, sağlık çalışanlarının tükenmişlikleri, kaygıları ve sıkıntılarını belirlemek
amacıyla sosyal medya üzerinden bir anket çalışması gerçekleştirildi. Çevrimiçi anket sonuçları
çok değişkenli veri analizi yöntemiyle değerlendirildi. Sağlık çalışanlarının tükenmişliğinin
covid-19 öncesinde de olduğu görüldü. Ancak ağır hastalarla birlikte artan duygusal iş yükü,
tükenmişlik seviyesini artırmakla birlikte stres ile psikolojik, zihinsel ve ruhsal problemleri de
beraberinde getiriyordu. Hem kendi korkuları hem ailelerine hastalığı bulaştırma, onlara zarar
verebilme endişesi, tükenmişlik seviyesini artıran etkenler arasında yerini alıyordu. Yapılan
yönetimsel müdahalelerin yeterli olmadığı, örgütsel önlemlerin alınarak gerekli destek
hizmetlerinin verilmesi gerekiyordu ve bu en çok risk altındaki personele yapılmalıydı (Ferry
vd., 2021: 374-380).
Endonezya’da covid-19, 2020 yılı mart ayı başında kendini gösterip ölümler yaşanmaya
başladığında çalışanların problemleri de artmaya başlamıştı. Tarihler Endonezya’da Eylül ayını
gösterdiğinde 184 sağlık çalışanı salgın hastalıkla mücadele esnasında hayatını kaybetmişti.
Sağlık çalışanlarında anksiyete bozuklukları ve depresyon ile buna bağlı hastalıklar artmaya,
tükenmişlik seviyesini yükseltmeye başlamıştı. Bu araştırma sonuçları özellikle covid-19
hastalarıyla ilgilenen sağlık çalışanlarının bu belirtileri daha fazla gösterdiği yönündeydi.
Ayrıca sürekli bu depresif durumların içerisinde risk halinde bulunan çalışanların fedakârlıkları
karşılığında, teşvik edici maddi/manevi yardım ve ödüller ile taltif çalışmaları yapılması
sonucuna ulaşıldı (Sunjaya vd., 2021: 1-8).
Jang vd., 2020 yılında Güney Kore’de Covid-19 birimlerinde görev yapan doktorlar, hemşireler
ve halk sağlığı uzmanlarından oluşan sağlık çalışanları üzerinde tükenmişlik seviyeleri, ruh
sağlığı ve peritravmatik sıkıntı durumlarını ölçmek amacıyla bir araştırma yapmışlardı.
Araştırmada ölçüm metodu olarak anket yöntemini kullanmışlardı. Araştırma sonucunda covid19’la ilgili iş yerleri ve bölümlerinde çalışanların duygusal tükenme seviyelerinin oldukça
yüksek seviyede çıktığı görüldü. Aynı zamanda bulaşıcı hastalık birimlerinde tam zamanlı
çalışanların yarı zamanlı çalışanlara göre daha sıkıntılı süreç yaşadıkları, psikolojik ve ruhsal
sıkıntılara daha fazla maruz kaldıkları görülmüştü. Bu duruma sürekli hastalık bulaşabilme
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endişesi rol oynamış olabilirdi. Olumsuz durumların tersine çevrilebilmesi için iş yükünün
paylaştırılması, psikolojik ve eğitimsel destek verilmesi, uyku ve dinlenme sürelerinin
artırılması, aileleriyle geçirecekleri izin sürelerinde iyileştirmeler gibi yönetimsel uygulamalar
fayda sağlayabilirdi (2021: 1-9).
Kılıç vd., covid-19 salgın hastalık sonrası Türkiye’de bulunan doktorların durumlarını
inceleyen bir araştırma yapmışlardı. Araştırma sonucunda doktorların salgın hastalık öncesine
göre zihinsel ve fiziksel sıkıntılara maruz kaldıklarını, tükenmişlik düzeylerinin yüksek
düzeyde arttığını ve ikincil travma yaşadıklarını tespit etmişlerdi. Özellikle doğrudan covid19’la ilgili birimlerde hizmet veren doktorların duygusal tükenmişliklerinde ve
duyarsızlaşmalarında anlamlı olarak yüksek düzeyde artış saptandı. Kadın çalışanlar ile genç
doktorlarda bu seviyenin daha yüksek olduğu tespit edilen diğer veriler arasındaydı. Bunun
nedenleri arasında hafta sonları çalışma, gece çalışma ve kişisel ve koruyucu ekipmanlar
konusunda deneyim eksikliği gibi faktörlerin varlığı sayılabilirdi (2021: 136-144).
Ghahramani vd., sağlık çalışanlarının tükenmişliğini inceleyip meta analizini yaptıkları
çalışmalarında, önceki çalışmalara benzer veriler elde etmişlerdi. Ancak önceki yıllara ait
verilerle kıyaslandığında, covid-19 salgın hastalığının başlamasından itibaren tükenmişlik
boyutlarında ciddi bir artış görülmekteydi. Salgın hastalığın halen devam etmesi, ne zaman
biteceğinin belli olmaması, belirsizlikler içermesi, artan ölümler ve bitmeyen geceler
neticesinde oluşan endişe ve kaygılar tükenmişlik seviyesinde artışın başlıca nedenleri arasında
sayılabilirdi. Yine bu konuda yapılan diğer tüm çalışmalardaki veriler sonuçları doğrular
nitelikteydi (2021: 1-14).
Abdelhafiz vd., Mısır’da bulunan hastanelerde görev yapan doktorlar üzerinde tükenmişlik
düzeylerini belirlemek maksadıyla bir araştırma yapmıştı. Araştırma elektronik anket
kullanılarak gerçekleştirildi. Araştırma sonucunda duygusal tükenmişlik verilerinde önceki
yıllara göre artış görüldü. Duygusal tükenmişlik ile diğer fiziksel ve psikolojik sorunların covid19’la birlikte iki kat arttığı görülüyordu. Bu problemlerin nedenleri incelendiğinde; kişisel
koruyucu ekipman yetersizliği, alımı kendi kişisel ücretleri ile karşılamaları, yoğun bir şekilde
mesai, hasta yakınlarının şiddetine maruz kalmaları, meslektaşları ve akrabalarının ölümleri ön
sıralarda yer alıyordu. Yetkililer tarafından kişisel koruyucu ekipmanların temini, psikolojik
destek faaliyetlerinin yapılması, mesai saatlerinin düzenlemesi, maaşların düzenlenmesi,
güvenlik önlemlerinin artırılması gibi ilave tedbirlerin alınmasının faydalı olacağı görüşü
ağırlık kazanıyordu (2020: 1-9).
Azoulay vd., “Avrupa Yoğun Bakım Tıbbi Derneği” vasıtasıyla, 85 ülkede yoğun bakım
uzmanlarını kapsayan bir araştırma yapmışlardı. Araştırma için anket yöntemi kullanılmıştı.
Araştırma sonuçlarıgöre, covid-19 yoğun bakım ünitelerinde çalışan uzmanlarda yoğun bir
şekilde şiddetli tükenmişlik, anksiyete bozukluğu ve depresyon belirtileri gözlemlendi.
Özellikle hastalıkla ve hastalığın seyriyle ilgili belirsizlikler ile artan iş yükü problemin
nedenleri arasında sayılabilirdi. Sürekli covid-19 hastalarıyla ilgilenme, hastaları yönetme,
onlar hakkında karar vermedeki başarısızlık, hastalığın kendilerine bulaşması gibi sorunların
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ön plana çıktığı görülüyordu. Bunların sonucunda gelişen fiziksel, ruhsal, zihinsel ve psikolojik
sorunlara çözümler bulunmalıydı. Yetkililer tarafından ön saflarda mücadele eden bu kesim
için destek, takip ve kontrol devamlılığı gerekmekteydi (2021: 1-8).
İtalya’da bulunan hastanelerde görev yapan sağlık çalışanları üzerinde covid-19 sonrası
tükenmişliklerini ve psikolojik durumlarını ölçmek amacıyla bir araştırma yapıldı. Araştırmada
elektronik posta yoluyla sağlık çalışanlarına sorular yöneltildi ve gelen sonuçların analizi
yapıldı. Araştırma sonucunda sağlık çalışanlarında orta ve yüksek düzeyde duygusal
tükenmişlik ile şiddetli duyarsızlaşma ve orta düzeyde ciddi bir kişisel başarı azalması olduğu
tespit edilmişti. Yani sonuçlar sağlık çalışanlarının duygusal tükenme ve psikolojik
rahatsızlıklara maruz kalma potansiyellerinin yüksek olduğunu ortaya çıkarıyordu. Sağlık
çalışanlarının kişisel sağlıklarının korunması, izlenmesi ve takibi ile hastalıkla yüzleşmeleri
adına gelişim desteği verilmesi gerekiyordu (Giusti vd., 2020: 1-9).
Matso vd., covid-19 salgın hastalığı sırasında, Japonya’da bulunan bir hastanede görev yapan
sağlık çalışanlarının tükenmişliğini ölçmeye yönelik bir araştırma yapmıştı. Salgın hastalık
öncesine göre iş yükünün artması, yeterli uyku uyuyamama, kişisel koruyucu ekipmana aşina
olamama gibi nedenlerle tükenmişlik düzeyinde artış görüldüğü tespit edildi. Bu artışın doktor
ve hemşirelere nazaran daha az olsa da diğer personelde de bulunduğu görüldü (2020: 1-4).
Roslan vd., 2020 yılında Malezya’da bulunan sağlık çalışanlarının tükenmişliklerini ölçmek
amacıyla bir araştırma yaptı. Araştırma soru ifadelerinden oluşan anket yöntemiyle
gerçekleştirilmişti. Araştırma sonuçları Malezya sağlık çalışanlarının büyük çoğunluğunun
devam eden covid-19 nedeniyle tükenmişlik yaşadığını göstermişti. Hastalık devam ediyordu
ve daha ne kadar devam edeceği, bu baskının daha ne kadar süreceği belli değildi. Bu nedenle
tükenmişliği en az seviyeye indirmek amacıyla destek çalışmaları yürütülmeli ve önlemler
alınmalıydı (2021: 3-20).
Elghazally vd., covid-19 sırasında Mısır’da bulunan Assiut Üniversitesi hastanelerinde görev
yapan doktorlar üzerinde anket metoduyla bir çalışma yaparak onların tükenmişlik düzeylerini
ölçmeyi amaçlamıştı. Yaptıkları araştırma sonuçları doktorlarda yüksek düzeyde tükenmişlik
prevalansı olduğunu gösterdi. Bu yüksek tükenmişlik covid-19’la ilgilenen doktorlarda diğer
personele göre daha yüksekti. Yine erkeklerin kadınlara göre, deneyimli olanların
tecrübesizlere göre tükenmişlik düzeyleri daha az seviyede idi. Salgın döneminde sağlık
kuruluşlarının bunu önlemek maksadıyla önleyici ve müdahaleci programlar uygulaması
kaçınılmazdı (2021: 1-12).
2020 yılında ABD’de sağlık çalışanlarının tükenmişlik durumlarını belirlemek maksadıyla,
başta “Amerika Tabipler Birliği olmak üzere diğer kuruluşlar vasıtasıyla ulusal geniş katılımlı
bir anket düzenlendi. Araştırma sonuçları meydana gelen stres ve tükenmişliği, hastalığın
bulaşmasından korkma, aşırı iş yükü ve kendini daha az değerli hissetmek gibi konularla
bağlantılı olduğunu gösteriyordu. Hemşireler gibi ön safta mücadele edenlerin, endişe,
depresyon, stres gibi ruh sağlığı endişelerinin daha fazla olduğu görülmüştü. Bu olumsuz
göstergeler kadınlarda ve gençlerde daha fazlaydı. Sağlık çalışanlarının yarısının kendisini
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değerli olarak hissetmemesi ve tükenmişle ilişkili olması bu konuya da önem verilmesi
gerektiğini gösteriyordu. Bu nedenle destek programlarının yapılması ve her türlü stratejik
yaklaşımlar ile çalışmalar faydalı olabilirdi (Prasad vd., 2021: 1-9).
ABD’de yapılan bir çalışmada, covid-19 sonrasında doktorlarda tükenmişliğin, stres ile
endişenin arttığının aşikâr olduğu, küresel çalışmalarda bu sorunların varlığı ortaya çıktığı ifade
edilmişti. Salgın hastalıkların stresi, depresyonu, tükenmişliği, fiziksel ve ruhsal problemleri
artırdığı artık bilinen bir gerçeklikti. Salgınla mücadelede ön saflarda yer alan doktorların var
olan stres, endişe ve ruhsal sorunlarının artacağı göz önüne alındığında, bu sorunların çözülmesi
yönünde adımlar atılması kaçınılmaz olmaktaydı. Çünkü, erken ve zamanında müdahaleler
ancak azaltıcı etkiler gösterebilirdi. Öyleyse bireysel ve sistem tabanlı çözümlere odaklanarak
stratejik yaklaşımlar sergilenmeliydi (Restauri, Sheridan, 2021: 921-926).
Covid-19’la ilgili hastaneler dışındaki birimlerde görev yapan sağlık çalışanlarında da durum
farklı değildi. Dimitriu vd., Romanya’da bulunan covid-19 dışı bir hastanenin acil bölümünde
görev yapan sağlık çalışanları ile ilgili bu konuda araştırma yapmıştı. Zaten aşırı iş yükü, yoğun
çalışma temposu, fiziksel ve ruhsal sıkıntılar tükenmişliğin ana göstergeleriydi. Covid 19’la
birlikte gelen belirsizlik ortamı ile gelecek kaygısının yol açtığı zihinsel yorgunluk, bedensel
bitkinlik ve ruhsal sıkıntılar eşliğinde seviyesi artan tükenmişlik başa bela olmaktaydı. Covid19 dışı hastanelerin de iş yükü artmıştı. Ailesi veya kendisine zaman ayırması gereken sağlık
çalışanlarının sürekli hastalarla ilgilenmesi ve bunun yerleşik bir hal alması sonucu oluşan
ikincil travma durumu işin yönetimsel tedbirler alınması açısından ciddiyetini göstermekteydi.
Bu işin bireysel olarak değil, alınacak eğitimlerle doktorundan asistanına tüm çalışanlarla ekip
halinde çözülmesi gerekiyordu (2020: 1-4).
Hoseinabadi vd., İran’da bulunan bir hastanede covid-19’la ön saflarda mücadele eden
hemşirelerin tükenmişlik seviyelerini ölçmek maksadıyla bir araştırma yapmışlardı. Bunun için
ön saflarda çalışan hemşirelerle daha geri planda çalışan hemşirelerin tükenmişlik durumlarını
anket yöntemiyle karşılaştırmalı olarak değerlendirmeye aldılar. Araştırma sonuçları açık bir
şekilde ön saflarda çalışan hemşirelerin stres, iş kaygıları, ruhsal sıkıntılar ile tükenmişliklerinin
diğer hemşirelere göre daha yüksek bir seviyede olduğunu gösteriyordu. Ön saflarda mücadele
eden hemşirelerin daha fazla bilinmeyenlerle karşılaşmaları, sürekli koruyucu ekipman
giymeleri, fazla iş yükü ve yetersiz dinlenmelerinin stres ve tükenmişliklerinde etkili olduğu
görülüyordu. Bedensel ve ruhsal sıkıntılar yaşayan bu hemşirelerin tükenmişlik seviyelerinin
azaltılması ve stres ile endişelerinin giderilmesi için etkili ve sistematik bir şekilde gereken
çalışmalar yapılmalıydı (2020: 1-12).
Morgantini vd., toplam 60 ülkeden yani dünyanın dört bir tarafından sağlık çalışanlarıyla anket
yöntemiyle bir araştırma yaptılar. Araştırma covid-19 sonrasında sağlık çalışanlarının
tükenmişliklerini ve bununla ilişkili etmenleri incelemekteydi. Sağlık çalışanları oldukça
önemli bu mücadeleyi yönetirken duygusal ve bedensel olarak yıpranıyorlardı. Tıbbi malzeme
ve ekipmanların yetersiz olduğu bu dönemde çok önemli ölüm kalım kararları veriyorlardı.
Tükenmişlik verileri olumsuz yönde diğer dönemlere göre oldukça yüksek çıkıyordu. İş yükü,
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stres, kaygılar ve çalışma şartları gibi etkenlerle doğrudan ilgili olan değişkenler ise kurumların
yönetimsel sınırlamaları ve düzenlemeleri ile bağlantılıydı. Sağlık çalışanlarının gelecekle ilgili
bu endişelerinin giderilmesi ve tükenmişlik seviyelerinin düşürülmesi ancak hükümetle, sağlık
kurumları ve diğer paydaşlar tarafından alınacak ilave eğitimler, kurumsal destekler, aile ve ruh
sağlığı ile ilgili faaliyetlerle hafifletilebilirdi (2020: 1-11).
Hindistanlı araştırmacılar Sultana vd., sağlık çalışanlarında tükenmişliğin önemli bir mesleki
sorun olduğunu ifade ettiler. Yaptıkları çalışmada covid-19’la mücadele esnasında özellikle ön
saflarda mücadele edenlerin mental ve duygusal sağlıklarını etkileyecek olan yoğun ve ağır iş
gücü ile stres faktörlerinin tükenmişliklerine etki ettiğini öne sürdüler. Ayrıca psikososyal
açıdan yetersiz destek ve yetersiz uykunun da etkili olduğunu söylediler. Nitekim diğer
araştırma sonuçları bunu doğrular yönde ve destekler nitelikteydi. Bunun önlenememesi sadece
sağlık çalışanlarını etkilemeyecek aynı zamanda baktıkları hastalara da kaliteli bir bakım
sağlayamamalarına yol açabilecekti. Bu nedenle, sağlık politika yapıcı ve uygulayıcıları
tarafından, tükenmişliğe neden olan etmenler ciddiyetle ele alınmalı, iyileştirici politikalar
uygulanarak gerekli önlemler alınmalıydı (2020: 2-4).
TARTIŞMA
Araştırma sonuçları sağlık çalışanlarının tükenmişlik yaşadıklarını, ruhsal problemlerinin
bulunduğunu ve hem kendileri hem de aileleriyle ilgili gelecek kaygısı yaşadıklarını
gösteriyordu. Stresli bir ortamları vardı ve depresyon yaşayanlar bulunuyordu. Ancak Covid19 öncesi yıllarda yapılan çalışmalarda elde edilen verilerde de bu durumların varlığından söz
edilebilirdi ve bu bulgular yeni değildi. İşte bu çalışma da yer alan bazı makalelerde öncesi ve
sonrası ile ilgili karşılaştırma yapılıyor ve neredeyse tüm araştırmalar tükenmişlik ile diğer
ruhsal, zihinsel, psikolojik problemli durumların seviyelerinde açık bir artış olduğunu
gösteriyordu.
Hastane, hastane personeli ve hastalara gerekli olan koruyucu ekipmanlar ile diğer
malzemelerin tedarikinde sıkıntılar yaşanıyordu. Ama bu sadece hastane yönetimine veya
yetkili yönetimlere atılacak bir suçlama olarak ele alınmamalıydı. Çünkü her zamankinden
farklı büyük bir küresel salgınla karşı karşıya kalınmıştı ve acil tedbir almak için yeterli zaman
yoktu. Küresel olduğu için bu alandaki tedarik sıkıntıları tüm ülkeler tarafından yaşanıyordu.
Diğer yandan, elbette hem malzeme temini hem personel alımı hem de diğer eksikliklerin
giderilmesi konularında, ülkelerin yetkili makamlarının, kurum ve kuruluşlarının ekonomik
gücü ile mali kaynaklarının varlığının oldukça önem taşıdığı bilinen bir gerçeklikti. Hatta
olmazsa olmaz denilecek kadar kritik bir öneme sahipti. Ancak burada önemli olan ayrıntı
devletler düzeyinde yetkili makamlar ile kurum ve kuruluşların finansal güçlerini başka
alanlardaki harcamalarından kısarak bu alana ne kadar sevk ettiği ile ilgiliydi. Ayrılan
bütçelerin doğrudan sağlık çalışanlarına ne kadar ayrıldığı ve onların moral/motivasyonlarında
kullanıldığı da ayrı bir önem taşıyordu.
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Bir diğer konu onlara ne kadar değer verildiği ile ilgiliydi. Personelin kendini değerli hissetmesi
sadece kendilerine değil ilgilendikleri hastalara da yansıyacaktı. Bu durum yönetimsel bir süreç
içeriyordu ve stratejik yönetim süreçleri uygulanmalıydı. Elbette bunun finansal güçle ve mali
kaynaklarla bir ilişkisi vardı. Ancak,
-Personel alımından malzeme teminine,
-Bireysel motivasyondan örgütsel motivasyona,
-Psikolojik eğitim destek faaliyetlerinden, dinlenme, istirahat, ödüllendirmeye kadar tüm
süreçler imkânlar dahilinde memnuniyet sağlayacak kadar başarılı bir şekilde yönetilmeliydi.
SONUÇ
Araştırma sonuçları, başta doktorlar ve hemşireler olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının
tükenmişlik düzeylerinin covid-19 öncesi yıllara göre artış gösterdiği yönündeydi. Artan yoğun
ve ağır iş yükü nedeniyle bireysel olarak sağlık çalışanlarında yıpranma belirtileri görülüyordu.
Bununla birlikte depresyon, stres, zihinsel, psikolojik ve ruhsal problemlerde gözle görülür bir
artış kaydedilmişti. Sağlık çalışanları üzerinde yapılan araştırmalardan elde edilen verilerin
analizi sonrasında ortaya çıkan sonuçlara göre;
-Artan iş yükü ve yoğun iş temposu,
-Yetersiz malzeme ve koruyucu ekipmanlar,
-Yetersiz personel,
-Yetersiz dinlenme ve aşırı uykusuzluk,
-Aileleriyle yeterli vakit geçirememe,
-Hastalığı kendine ve yakınlarına bulaştırma endişesi,
-Artan hasta ve meslektaş ölümleri,
-İş temposuna göre yeterli ücret alamama,
-Yeterli takdir edilmeme,
-Hastalığın küresel olması ve hiç bitmeyecek izlenimi,
-Belirsizlik ortamı gibi tüm şartlar problemin ana kaynağını oluşturuyordu.
Bunun neticesi;
-Korku, aşırı kaygı ve stres,
-Anksiyete bozukluğu,
-Depresyona girme,
-Zihinsel yorgunluk belirtileri,
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-Psikolojik sıkıntılar, ruh halindeki olumsuzluklar ve bedensel yıpranmalar olarak kendini
gösteriyordu.
Elde edilen tüm veriler sağlık çalışanlarındaki tükenmişliğin ne seviyede olduğunu açıkça
ortaya koyuyordu. Nitekim tüm çalışmalar ruhsal problemlerle tükenmişlik düzeyinin orta ile
yüksek düzeyde olduğunu ve önemli bir şekilde artış kaydettiğini gösteriyordu. Bu sonuçlar
aynı zamanda tüm yetkililer tarafından stratejik yönetimsel tedbirlerin alınması gerektiğini ve
bunun bir zorunluluk olduğunu gösteriyordu. Sonuçta bireysel iyileştirici tedbirlerin alınması
kararı yine örgüt ve yöneticileri tarafından verileceği için örgütün alacağı karar ve tedbirler
oldukça önemliydi. Devletlerin uygulayacağı politikalar ve alacakları tedbirler ile sağlık
kurumları ve yöneticilerinin alacakları önlemler ve yapacakları uygulamalara kadar birçok
yapılması gereken faaliyetler bulunmaktaydı. Özellikle covid-19’la mücadelede ön saflarda
mücadele veren sağlık çalışanları başta olmak üzere tüm sağlık çalışanları için bu faaliyetler
büyük önem taşıyordu. Bunlar arasında;
-Mali imkânlar ölçüsünde ücret artışları,
-Ödüllendirme gibi ilave ödemeler,
-İlave malzeme ve koruyucu ekipman temini,
-Yeteri kadar personel temini,
-Personel için yeterli uyku ve istirahat saatleri,
-Aşırı iş yükü ve yoğun iş temposu bulunan birimlerde çalışan personelin münavebeli değişimi,
-Psikolojik, sosyal ve zihinsel rahatlama için eğitim ve destek hizmetleri yapılması gereken
uygulama ve faaliyetler olarak öne çıkan konu başlıkları olarak sıralanmaktaydı.
Bu çalışma sonucunda elde edilen veriler ışığında şunu ifade edebiliriz ki; stratejik ve akılcı
yönetim sergileyen yönetimlerin başarısının kaçınılmaz olacağı varsayımıyla, bir nevi kriz olan
bu problemlerin çözülmesi amacıyla, kritik bir öneme sahip stratejik yönetimsel tedbirlerin bir
an önce faaliyete geçirilmesi ve uygulanması kanaatimizce ilgililere önerilmektedir.
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ÖZET
Gebelikte bulantı ve kusma gebelerin %50-90'ında değişen şiddet düzeyinde görülmektedir
Gebelik bulantı ve kusmalarının kadının yaşam kalitesi, sosyal ve ev içi hayatı ve genel refahı
üzerinde ciddi olumsuz etkileri olabilir. Bu nedenle, bu durumu tedavi etmek oldukça
önemlidir. Gebelik bulantı ve kusmalarının farmakolojik ve farmakolojik olmayan (akupresür,
akustimülasyon, akupunktur, zencefil ve B6 vitamini) antiemetik yöntemler ile tedavi
edilebilmektedir. Bileğin iç kısmında yer alan Neiguan (P6) noktasının uyarılması bulantı ve
kusmayı rahatlattığı düşünülmektedir. P6 noktası, önkolun anteromedial yüzünde, iki fleksör
tendon arasında, bireyin distal palmar kıvrımınun üç parmak üzerinde bulunur. Bu derlemenin
amacı P6 noktasına akupresür uygulamanın, gebelik bulantı ve kusmalarına etkisini
değerlendirmektir.
Bu çalışma; Pubmed, EBSCO Host, Ulakbim Tıp Veri Tabanı veri tabanları taranarak
yürütülmüş bir literatür incelemesidir. Tarama için “gebelik bulantı ve kusmaları” ve
“akupresür” kelimeleri ile bu kelimelerin İngilizce karşılıkları kullanılmıştır. İngilizce olarak
yayınlanan 2001’den bu yana yapılan randomize kontrollü çalışmalar derlemenin kapsamına
dahil edilmiştir.
Gebelik bulantı ve kusmalarının tedavisinde akupresür uygulamasının etkilerinin
değerlendirildiği sekiz randomize kontrollü çalışma bu literatür incelemesinin kapsamına
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alınmıştır. Literatür incelemesi kapsamında değerlendirilen çalışmaların hepsinde P6 noktasına
akupresür uygulamanın erken gebelik haftalarında yaşanan bulantı ve kusmalara etkisi
değerlendirilmiştir. Çalışmaların hepsinde, P6 noktasına akupresür uygulamanın gebelik
bulantı ve kusmalarını azaltmada girişimin etkili olduğu görülmüştür. Ayrıca bazı çalışmalarda
akupresürün hastane yatış süresini kısalttığı, ketozisi azalttığı da bildirilmiştir. Bir çalışmada
zencefille karşılaştırılan akupresürün gebelik bulantı ve kusmaları üzerine etkisinin zencefilden
daha zayıf olduğu görülmüştür. Akupresür ile B6 vitaminin karşılaştırıldığı bir çalışmada ise
her iki yöntemin de benzer şekilde gebelik bulantı ve kusmalarını azalttığı görülmüştür.
P6 noktasına akupresür uygulamasının gebelik bulantı ve kusmalarına etkisinin inelendiği
çalışmaların nicelik ve nitelik olarak güçlü olduğu görülmektedir. Randomize kontrollü olarak
yürütülmüş bu çalışmalar, gebelik bulantı ve kusmalarının çözümünde P6 noktasına akupresür
uygulamasının etkili olduğunu gösteren güçlü kanıtlar oluşturmaktadır. Gebelerin bakımında
önemli rol oynayan hemşire ve ebelerin P6 noktasına akupresür uygulamasını kullanımlarının
yaygınlaşması önerilmektedir.
Anahtar kelimeler: Bulantı, Kusma, Akupresür.
ABSTRACT
Nausea and vomiting during pregnancy are seen in 50-90% of pregnant women with varying
severity. Therefore, it is very important to treat this condition. Nausea and vomiting of
pregnancy can be treated with pharmacological and non-pharmacological (acupressure,
acustimulation, acupuncture, ginger and vitamin B6) antiemetic methods. Stimulation of the
Neiguan (P6) point on the inside of the wrist is thought to relieve nausea and vomiting. The P6
point is located on the anteromedial surface of the forearm, between the two flexor tendons,
three fingers above the distal palmar fold of the individual. The purpose of this review is to
evaluate the effect of applying acupressure to the P6 point on pregnancy nausea and vomiting.
This literature review study was conducted by using Pubmed, EBSCO Host, Ulakbim Medical
Database databases. The words "pregnancy nausea and vomiting" and "acupressure" and their
Turkish equivalents were used. Randomized controlled studies published in English since 2001
are included in the review.
Eight randomized controlled studies evaluating the effects of acupressure in the treatment of
pregnancy nausea and vomiting were included in this literature review. In all of the studies
evaluated within the scope of the literature review, the effect of applying acupressure to the P6
point on nausea and vomiting experienced in early pregnancy weeks was evaluated. In all
studies, it was observed that applying acupressure to the P6 point was effective in reducing
pregnancy nausea and vomiting. In addition, some studies have reported that acupressure
shortens the length of hospital stay and reduces ketosis. In one study, acupressure compared to
ginger had a weaker effect on pregnancy nausea and vomiting than ginger. In a study comparing
acupressure and vitamin B6, it was seen that both methods similarly reduced pregnancy nausea
and vomiting.
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It is seen that the studies examining the effect of acupressure application on the P6 point on
pregnancy nausea and vomiting are strong in terms of quantity and quality. These randomized
controlled studies provide strong evidence that acupressure application to the P6 point is
effective in the solution of pregnancy nausea and vomiting. It is recommended that nurses and
midwives, who play an important role in the care of pregnant women, use acupressure at the P6
point to become widespread.
Keywords: Nausea, Vomiting, Acupressure

GİRİŞ
Gebelikte bulantı ve kusma gebelerin %50-90'ında değişen şiddet düzeyinde görülmektedir
(Heazell et al. 2006). Bulantı ve kusma, genellikle son menstrüasyonu takip eden 4-7. haftalarda
başlar, 8-12. haftalarda zirve yapar, 20. haftadan sonra yavaş yavaş azalır (Can Gürkan &
Arslan 2008). Gebelik bulantı ve kusmalarının kadının yaşam kalitesi, sosyal ve ev içi hayatı
ve genel refahı üzerinde ciddi olumsuz etkileri olabilir. Bu nedenle, bu durumu tedavi etmek
oldukça önemlidir. Gebelik bulantı ve kusmalarının farmakolojik ve farmakolojik olmayan
(akupresür, akustimülasyon, akupunktur, zencefil ve B6 vitamini) antiemetik yöntemler ile
tedavi edilebilmektedir (Saberi et al. 2013).
Akupunktur noktalarının iğne (akupunktur) ve basınç (akupresür) ile uyarılması, en az 23
yüzyıldır Çin tıbbının bir parçasıdır (Roscoe & Matteson 2002). Akupunktur noktalarının
uyarılmasının; opioid peptitlerin salınımına neden olabileceğini, hipotalamusu ve hipofiz bezini
aktive edebileceğini, kan akışını değiştirebileceğini, immun yanıtı değiştirebileceğini,
nörotransmitterlerin ve nörohormonların salgılanmasını etkileyebileceği bildirilmektedir
(Villaire (1998). Geleneksel Çin tıbbında sabah bulantısı genellikle mide qi'sinin (hayati yaşam
enerjisi) başarısızlığından kaynaklanır. Bu nedenle tedavi edici yöntemlerden biri, enerji akışını
düzelterek sağlığı geri kazandırdığına inanılan mide akupunktur noktasını uyarmaktır
(Puangsricharern & Mahasukhon 2008). Bileğin iç kısmında yer alan Neiguan (P6) noktasının
uyarılması bulantı ve kusmayı rahatlattığı düşünülmektedir (Roscoe & Matteson 2002). P6
noktası, önkolun anteromedial yüzünde, iki fleksör tendon arasında, bireyin distal palmar
kıvrımınun üç parmak üzerinde bulunur (Heazell et al. 2006). Bu uygulamanın, özellikle ağrı
ve mide bulantısı gibi bazı durumların tedavisindeki etkinliğine yönelik kanıtlar giderek
artmaktadır. Bu derlemenin amacı P6 noktasına akupresür uygulamanın, gebelik bulantı ve
kusmalarına etkisini değerlendirmektir.
YÖNTEM
Bu çalışma; Türk Medline, Pubmed, Ulakbim Tıp Veri Tabanı veri tabanları taranarak
yürütülmüş bir literatür incelemesidir. Tarama için ͆gebelik bulantı ve kusmaları” ve
“akupresür” kelimeleri ile bu kelimelerin İngilizce karşılıkları kullanılmıştır. İngilizce ve
Türkçe dillerinde yayınlanan 2001’den bu yana yapılan randomize kontrollü çalışmalar
derlemenin kapsamına dahil edilmiştir.
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BULGULAR
Gebelik bulantı ve kusmalarının tedavisinde akupresür uygulamasının etkilerinin
değerlendirildiği sekiz randomize kontrollü çalışma bu literatür incelemesinin kapsamına
alınmıştır. Literatür incelemesi kapsamında değerlendirilen çalışmaların hepsinde P6 noktasına
akupresür uygulamanın erken gebelik haftalarında yaşanan bulantı ve kusmalara etkisi
değerlendirilmiş, bulantı ve kusmaları azaltmada girişimin etkili olduğu görülmüştür. Ayrıca
bazı çalışmalarda akupresürün hastane yatış süresini kısalttığı, ketozisi azalttığı da
bildirilmiştir. Bir çalışmada zencefille karşılaştırılan akupresürün gebelik bulantı ve kusmaları
üzerine etkisinin zencefilden daha zayıf olduğu görülmüştür. Akupresür ile B6 vitaminin
karşılaştırıldığı bir çalışmada ise her iki yöntemin de benzer şekilde gebelik bulantı ve
kusmalarını azalttığı görülmüştür.
Akupresürün gebelik bulantı ve kusmalarına etkisini incelendiği randomize kontrollü bir
çalışmada, gebeler 14 gün izlenmiştir. Çalışmada, deney grubundaki gebelere P6 noktasına,
plasebo grubundaki kadınlarda ise sahte bir akupresür noktasına akupresür uygulanmıştır.
Kontrol grubuna ise kliniğin rutin bakımı uygulanmıştır. Deney grubunda ve plasebo grubunda
bulantı kusma semptomlarının ilk günden itibaren azaldığı, bunun 6 gün bu şekilde devam
ettiği, sonrasında ise sadece P6 noktasına uygulanan akupresürün etkili olduğu saptanmıştır
(Werntoft E, Dykes 2001).
Randomize kontrollü başka bir çalışmada; girişim grubundaki gebelere, 4 gün boyunca her iki
bileğe akupresür düğmeli bileklik uyguladı ve sonraki 3 çıkarıldı. Plasebo grubundaki gebelere
ise girişim grubundaki gebelerle aynı zaman çizelgesinde her iki bileğe akupunktur düğmeleri
olmayan bileklikler uygulandı. Bileklik taktıkları sürede, girişim grubunun plasebo grubuna
göre önemli ölçüde daha az sıklıkta bulantı ve kusmaya yaşadığı belirlendi. Ayrıca girişim
grubu bileklik takarken, çıkardıkları zamana göre bulantı ve kusmanın sıklığı ve şiddeti önemli
ölçüde daha azdı (Steele et al. 2001).
P6 noktasına bant akupresür uygulamasının plasebo (sahte bir noktaya bant takılması) ile
karşılaştırıldığı randomize kontrollü çift kör bir araştırmada, P6 noktasında akupresür
uygulamasının, gereksinim duyulan antiemetik ilaç miktarını, intravenöz sıvı gereksinimini ve
ortalama hastanede kalış süresini plasebo kullanımına göre daha fazla azaltmadığı
belirlenmiştir. Ancak hastanede ≥4 gün kalması gereken kadın sayısında küçük bir azalma
sağladığı görülmüştür (Heazell et al. 2006).
Adlan ve arkadaşları (2007), randomize kontrollü çift kör olarak yürüttükleri çalışmada,
katılımcıları Neiguan noktasına (P6) yerleştirilmiş bir akupresür bilekliği takılan girişim
grubuna veya aynı noktanın olduğu yere uyarıcı etkisi olmayan bir bileklik takılan plasebo
grubuna rastgele atanmıştır. Katılımcılar, ilk üç gün boyunca bandı günde 12 saat takmıştır.
Plasebo ile karşılaştırıldığında, akupresürün bulantı, kusma, öğürme ve ketonüri semptomlarını
önemli ölçüde azalttığı ve hastanede kalış süresini kısalttığı görülmüştür. Akupresür
bilekliğinin bildirilen tek yan etkisi bilekte kızarıklıktı. Özellikle düşük riskli gebelerde
hiperemezis gravidarum için standart tedavi ve bakımla birlikte Neiguan noktasındaki (P6)
akupresür bilekliğinin ek/tamamlayıcı tedavi olarak kullanılması önerilmiştir.
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Akupresür bandının kullanıldığı randomize kontrollü bir çalışmada, gebeler dokuz gün
izlenmiştir. Çalışmada, deney grubundaki gebelere P6 noktasına, plasebo grubundaki
kadınlarda ise kolda bilek üzerinde sahte bir akupresür noktasına akupresür bilekliği takılmıştır.
Kontrol grubuna ise kliniğin rutin bakımı uygulanmıştır. Deney grubunda ve plasebo grubunda
bulantı kusma semptomlarının azaldığı saptanmıştır (Can Gürkan & Arslan 2008).
İran’da yürütülen randomize kontrollü bir çalışmada, gebelik bulantısı yaşayan kadınlar üç
gruba ayrılmıştır; akupresür, zencefil ve kontrol grubu. Akupresür ve zencefil gruplarında
Rhodes indeks puan ortalamasının (kusma, mide bulantısı, öğürme ve toplam skor) azaldığı
belirlenmiştir. Ayrıca zencefilin, 16 haftadan daha küçük olan gebelerde hafif ila orta şiddette
bulantı ve kusmayı gidermek için akupresürden daha etkili olduğu görülmüştür (Saberi et al.
2013).
Erken gebelikte bulantı ve kusmanın ayaktan tedavisinde akupresür ve B6 vitamininin
etkinliğinin karşılaştırıldığı randomize kontrollü bir çalışmada yedi günlük bir uygulama
yapılmıştır. Katılımcılar, akupresür grubu (bant ile P6 noktasına bası) ve B6 vitamini grubu
olmak üzere rastgele atandılar. Her iki gruptaki gebelerin Rhodes indeks puanlarının düştüğü
ancak gruplar arasında fark olmadığı belirlenmiştir. Ayrıca iki grup arasında kilo alımı ve ilaç
kullanımında istatistiksel olarak anlamlı fark görülmemiştir (Jamigorn & Phupong 2007).
Tara ve arkadaşlarının (2020) çalışmasına gebelik süresi 12 haftanın altında olan gebeler
rastgele; akupresür (P6 noktasına 10 dakika boyunca günde 4 kez bası), sahte akupresür ile
vitamin B6 ve metoklopramid içeren ilaçlar olmak üzere üç gruba ayrıldı. Bulantı, kusma ve
öğürme şiddeti değerlendirmesi birinci ve beşinci gün (girişim öncesi ve sonrası) Rhodes
İndeksine göre yapıldı. Girişim öncesi gruplar arasında anlamlı bir fark yokken, girişim sonrası
beşinci günde akupresür ve plasebo gruplarında kusma sıklığı, öğürmeden kaynaklanan sıkıntı,
kusmadan kaynaklanan sıkıntı, bulantıdan kaynaklanan sıkıntı, kusma miktarı, bulantı sıklığı
ve öğürme sıklığı azalırken, vitamin kullanan grupta değişmemiştir. Sonuç olarak P6 noktasına
uygulanan akupresürün gebelerde bulantı, kusma ve öğürme şiddetini azaltabileceği
bildirilmiştir.
SONUÇ
P6 noktasına akupresür uygulamasının gebelik bulantı ve kusmalarına etkisinin inelendiği
çalışmaların nicelik ve nitelik olarak güçlü olduğu görülmektedir. Randomize kontrollü olarak
yürütülmüş bu çalışmalar, gebelik bulantı ve kusmalarının çözümünde P6 noktasına akupresür
uygulamasının etkili olduğunu gösteren güçlü kanıtlar oluşturmaktadır. Gebelerin bakımında
önemli rol oynayan hemşire ve ebelerin P6 noktasına akupresür uygulamasını kullanımlarının
yaygınlaşması önerilmektedir.
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ÖZET
Bu çalışma literatürde yer alan Menopoz döneminde kadınların sıcak basmalarında
kullandıkları tamamlayıcı yöntemleri incelemek amacı ile yapılmıştır. Çalışmada literatür
taraması yöntemi kullanılmış, Google Scholar’ da Türkçe yayınları aramada “menopoz”,
“sıcak basması”, “tamamlayıcı yöntemler”, İngilizce yayınları aramada ise “menopause”, “hot
flashes”, “complementary methods” anahtar kelimeleri son 5 yıl (2017-2022) için taranmıştır.
Türkçe anahtar kelimeler ile yapılan arama sonucunda 3 anahtar kelimeyi de içeren tek yayına
ulaşılmıştır. Hemşirelik alanında yapılan rewiev çalışmada sıcak basması yaşayan kadınların
başvurdukları non-farmakolojik yöntemlerin diyet ve yaşam biçimi değişiklikleri, bitkisel
terapi, hipnoz, refloksoloji, homeopati, akupunktur, egzersiz, gevşeme ve rahatlama teknikleri
ile yoga olduğu belirtilmiştir. Ayrıca çalışmada tüm yöntemler için kanıt düzeyi yüksek
çalışmalara ihtiyaç duyulduğu vurgulanmıştır. İngilizce anahtar kelimeler ile yapılan aramada
46 makale tespit edilmiştir. Bu makaleleren 44 tanesine ulaşılmıştır. Makalelerin 1 tanesi
tanımlayıcı, 17 tanesi meta analiz, sistematik review ve şemsiye review yöntemleriyle yapılan
literatür taraması, 26 tanesi ise randomize kontrollü çalışmadır. Randomize kontrollü
çalışmalarda akapunktur, yoga, öz şefkat eğitimi, hypnoterapi ve homeopati gibi yöntemlerle,
E vitamini, folik asit, omega 3 gibi besin takviyelerinin ve soya, çuha çiçeği, malagueta
biberi (kırmızı acı biber), curcumin, kediotu, kırmızı yonca, ısırgan otu, safran, hayıt,
karayılan otu, çörek otu, iffet ağacı ve dul avrat otu ve karışık bitkilerden oluşan bitkisel çay
kapsülü gibi yöntemlerin etkisi ve farablok kumaşı (yatak takımlarında) kullanımının etkileri
değerlendirilmiştir. Randomize kontrollü çalışmalarda en fazla akapunktur, yoga gibi
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tamamlayıcı yöntemlerinin etkisinin araştırıldığı. bitkilerle yapılan randomize kontrollü
çalışmalar içinde ise an fazla soya, karayılan otu, çuha bitkisi, kedi otu ve ısırgan otu ile ilgili
daha fazla çalışmanın yapıldığı tespit edilmiştir. Randomize kontrollü çalışmalarda
hipnoterapi ve hayıt bitkisi dışındaki tüm tamamlayıcı yöntemlerin sıcak basmaları üzerine
olumlu etkisinin olduğu ancak kanıt seviyelerinin çok yüksek olmadığı belirtilmiştir. Review
çalışmalarda ise akupunktur, hipnoz, homeopati, tempolu solunum, bilişsel davranışçı terapi
yöntemlerinin, omega-3 takviyeleri ve E vitamini gibi besin takviyelerinin, soya, kırmızı
yonca, keten tohumu, adaçayı, çemen otu, çarkıfelek gibi bitkilerin etkileri değerlendirimiştir.
Review çalışmalarda tüm yöntemlerin çoğunlukla düşük düzeyde de olsa sıcak basmalarında
etkili olduğu, yan etkilerinin az olduğu düşünüldüğü içinde kadınlar tarafından tercih edildiği
vurgulanmıştır. Bu verilerin sonucunda bu alanda, daha büyük gruplarda, iyi tasarlanmış, çift
kör, plasebo kontrollü, randomize çalışmalara ihtiyaç olduğu söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Menopoz, Sıcak Basması, Tamamlayıcı Yöntemler

ABSTRACT
This study was carried out with the aim of examining the complementary treatment methods
used by women during menopause for hot flashes in the literature. Literature review method
was used in the study. In Google Scholar, the keywords “menopause”, “hot flashes”,
“complementary methods” were searched for Turkish publications, and “menopause”, “hot
flashes”, “complementary methods” keywords were searched for English publications for the
last 5 years (2017-2022) As a result of the search made with Turkish keywords, a single
publication containing all 3 keywords was found. The study is a rewiev study in the field of
nursing.In this study, it was stated that the non-pharmacological methods applied by women
experiencing hot flashes were diet and lifestyle changes, herbal therapy, hypnosis,
reflexology, homeopathy, acupuncture, exercise, relaxation and relaxation techniques, and
yoga. In addition, it was emphasized in the study that there is a need for studies with a high
level of evidence for all methods. In the search made with English keywords, 46 articles were
found. 44 of these articles were reached. One of the articles is descriptive, 17 of them are
literature review made with meta-analysis, systematic review and umbrella review methods,
and 26 of them are randomized controlled studies. In randomized controlled studies, methods
such as acupuncture, yoga, self-compassion education, hypnotherapy and homeopathy,
nutritional supplements such as vitamin E, folic acid, omega 3 and soy, evening primrose,
malagueta pepper (red hot pepper), curcumin, valerian, red clover, nettle, saffron, vitex angus,
black cohosh, black cohosh, chaste tree and widowgrass and herbal tea capsules consisting of
mixed herbs were evaluated. In randomized controlled studies, the effects of complementary
methods such as acupuncture and yoga were investigated the most. Among randomized
controlled studies with plants, it was determined that more studies were conducted on
soybean, black cohosh, evening primrose, valerian and nettle. In randomized controlled
studies, it was stated that all complementary methods except hypnotherapy and vitex angus
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had a positive effect on hot flashes, but the level of evidence was not very high. In review
studies, the effects of acupuncture, hypnosis, homeopathy, brisk breathing, cognitive
behavioral therapy methods, nutritional supplements such as omega-3 supplements and
vitamin E, plants such as soy, red clover, flaxseed, sage, fenugreek, passionflower were
evaluated. In the review studies, it was emphasized that all methods were mostly effective in
hot flashes, albeit at low levels, and were preferred by women since they were thought to have
few side effects. As a result of these data, it can be said that there is a need for well-designed,
double-blind, placebo-controlled, randomized studies in larger groups.
Keywords: Menopause, Hot Flashes, Complementary Methods

GİRİŞ
Klimakterik dönem içerisinde yer alan ve kadın yaşamındaki en önemli dönemlerden biri olan
menopoz, ovaryum aktivitesinin yitirilmesi sonucunda menstrüasyonun kalıcı olarak
sonlanmasıdır. Doğumdan beklenen yaşam süresinin artması ile birlikte kadınlar ömürlerinin
üçte birlik kısmını menopozda geçirmektedirler. Menopoz döneminde kadınların birçok
fizyolojik sorunla karşılaştıkları ve çözüm aradıkları bilinmektedir. (WHO 1996; Guo 2019)
Bu sorunların başında sıcak basması ile karakterize vazomotor şikayetler gelmektedir. Sıcak
basması; Overlerin aktivitesinin azalmasınana bağlı olarak östrojen seviyesinde azalma ve
Luteinize Hormon seviyesinde artmaya bağlı olarak yaşanan sıcaklık artışı hissi ve terleme ile
karakterize bir durumdur. Sıcak basması sırasında kadınlarda bulantı, baş dönmesi, baş ağrısı,
çarpıntı ve terleme hissi de görülebilmektedir. Uzun süren ve şiddetli sıcak basmaları
kadınların günlük yaşamlarını olumsuz etkilemekte, uykusuzluğa, anksiyeteye neden olmakta
ve yaşam kalitelerini düşürmektedir. Bu nedenle kadınlar sıcak basması ile başetmek için çok
farklı tedavi ve tamamlayıcı yöntemi denemektedirler. (Li 2021)

YÖNTEM
Bu çalışma; Google Scholar veri tabanı taranarak yürütülmüş bir literatür incelemesidir ve
menopoz dönemindeki kadınların sıcak basması için kullandıkları, literatürde yer alan
tamamlayıcı yöntemleri incelemek amacı ile yapılmıştır. Çalışmada; Google Scholar’ da
Türkçe yayınları aramada “menopoz”, “sıcak basması”, “tamamlayıcı yöntemler”, İngilizce
yayınları aramada ise “menopause”, “hot flashes”, “complementary methods” anahtar
kelimeleri son 5 yıl (2017-2022) için taranmıştır. İngilizce ve Türkçe dillerinde 2017’den bu
yana yapılan çalışmalar derlemenin kapsamına dahil edilmiştir.Türkçe anahtar kelimeler ile
yapılan arama sonucunda 3 anahtar kelimeyi de içeren bir makale, İngilizce anahtar kelimeler
ile yapılan aramada ise 46 makale tespit edilmiştir. Bu makaleleren 44 tanesine ulaşılmıştır.
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BULGULAR
İngilizce anahtar kelimeler ile yapılan aramada 46 makale tespit edilmiştir. Bu makaleleren 44
tanesine ulaşılmıştır. Makalelerin 1 tanesi tanımlayıcı, 17 tanesi meta analiz, sistematik
review ve şemsiye review yöntemleriyle yapılan literatür taraması, 26 tanesi ise randomize
kontrollü çalışmadır. Randomize kontrollü çalışmalar incelendiğinde 24 tanesinin randomize
kontrollü çalışma desenine uygun olarak yapıldığı görülmüştür. Randomize çalışmalar
incelendiğinde;
Andrade ve arkadaşları tarafından yapılan randomize çift kör çalışmada 4 hafta boyunca
malaguta biberi (kırmızı acı biber) kullanan kadınların sıcak basması şikayetlerinin plasebo
grubuna göre daha fazla azaldığı tespit edilmiştir (Andrade et al. 2019). Arab ve
arkadaşlarının yaptıkları randomize çalışmanın sonucunda ise 8 haftalık öz şefkat eğitim
programı uygulanan kadınlar ile kontrol grubundaki kadınlar arasında sıcak basması ve gece
terlemelerinin sıklığı ve şiddeti açısından anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiş ve
menopoz sonrası bakım programına öz şefkat eğitiminin dahil edilmesi önerilmiştir (Arab et
al. 2020). Ataei-Almanghadim ve arkadaşları kurkumin ve E vitamininin sıcak basmasındaki
etkinliğini değerlendirdikleri 8 haftalık üçlü kör randomize çalışmanın sonucunda curcumin
ve e vitamininin sıcak basması şikayetini önemli oranda azalttığı sonucuna ulaşmışlardır
(Ataei-Almanghadim et al. 2020). Avis ve arkadaşları tarafından yapılan üçlü kör randomize
çalışmanın sonucunda Akupunktur ile yoga uygulanan gruplar ve sağlık-zindelik eğitimi
verilen gruplar ile kontrol grubu arasında sıcak basması sıklığının azalmasında istatistiksel
olarak benzer etkinlik olduğu tespit edilmiştir (Avis et al. 2019). Bernard ve arkadaşları
tarafından az yağlı bitki bazlı diyet ve soya fasulyesi kombinasyonunun etkilerinin
değerlendirildiği 12 haftalık çalışma sonucunda deney grubundaki kadınların yaşadığı sıcak
basması sıklığı ve şiddetinin azaldığı yaşam kalitelerinin arttığı tespit edilmiştir (Bernard et
al. 2021). Soares-Jr ve arkadaşları tarafından yapılan 24 haftalık çalışmanın sonucunda ise
akupunktur tedavisinin, sıcak basması ve diğer klimakterik semptomları azaltabileceği
sonucuna varılmıştır (Soares et al. 2020). Yu ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmada ise
Farabloc kumaşın sıcak basmaları üzerine etksi değerlendirilmiştir. Farabloc kumaş 13%
metal, %87 naylon içeren özel bir kumaştır ve %100 naylon içerikli bir kumaş kullanılarak
Plasebo grubu oluşturulmuştur. 2 haftalık çalışma sonucunda Farabloc kumaşının gece yatak
takımı olarak kullanımının postmenopozal kadınlarda sıcak basma sıklığını önemli ölçüde
azalttığı, bu nedenlede Farabloc kumaşının güvenli bir alternatif tıbbi olmayan tedavi
seçeneği olduğu ifade edilmiştir (Yu et al. 2021). Dastenai ve arkadaşlarının fitoöstrojen bitki
ailesinden olan çuha çiçeğinin sıcak basmaları üzerine etkinliğini değerlendirdikleri çalımanın
sonucunda çuha çiçeği kullanımının sıcak basmalarını azaltmada etkili olduğu ve menopoz
semptomlarını iyileştirmek için ek veya hormon replasman tedavisi olarak kullanılabileceği
vurgulanmıştır (Dastenaei Moaghi et al. 2017). Yine Dastenai ve arkadaşlarının çuha çiçeği
ile hayıt bitkisinin etkisini değerlendirdikleri bir aylık çalışma sonucunda, sıcak basmalarının
yoğunluğunu azaltmada, iki bitkinin birbirine göre hiçbir üstünlüğünün bulunmadığı ama
etkili oldukları sonucuna ulaşılmıştır (Dastenaei Moaghi et al. 2020). Ee ve arkadaşları
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tarafından yapılan randomize kontrollü çalışmada ise 8 hafta boyunca toplamda 10 seans
uygulanan gerçek ve plasebo akupunktur uygulamasının sıcak basması üzerine etkisi
değerlendirilmiş, akupunkturun etkisi gösterilememiş ve konu ile ilgili daha fazla çalışmaya
ihtiyaç duyulduğu vurgulanmıştır ( Ee et al. 2017). Elhosary ve arkadaşlarının sıcak basmaları
üzerinde aerobik egzersizlerin ve lazer akupunkturunun etkisini karşılaştırdıkları çalışmanın
sonucunda aerobik egzersizlerinin akupunktur lazerden daha etkili çıktığı tespit edilmiştir
(Elhosary et al. 2018). Eslami ve arkadaşları tarafıdan yapılan çalışmada ise biofeedback ve
auriküloterapinin etkisi değerlendirilmiş, her iki yönteminde sıcak basmalarının şiddetini
azaltmada etkili olduğu ve önerilebileceği vurgulanmıştır (Eslami et al. 2021). Ewies ve
arkadaşlarının 12 hafta boyunca günlük 5 mg folik asit tableti ve plasebo alan kadınları
karşılaştırdıkları faz 3 çift kör randomize çalışmanın sonucunda folik asitin sıcak basmalarını
azaltmada istatistiksel olarak anlamlı oranda fayda sağladığı tespit edilmiştir (Ewies et al.
2021). Fereshteh ve arkadaşlarının 12 haftalık Omega 3, folik asit ve plasebonun
karşılaştırıldığı üç kör randomize çalışmanın sonucunda folik asitin sıcak basmalarının
şiddeti, süresi ve sayısını belirgin bir şekilde azalttığı tespit edilmiştr (Fereshteh et al. 2018).
Jenabi ve arkadaşları iki ay boyunca günde iki kere oral kedi otu tableti (valerian 530 mg
kapsül) ve plasebo verilen grupları karşılaştırdığı çalışmanın sonucunda kediotu kullanan
gruptaki kadınların plasebo grubundakilere göre sıcak basma şiddetinin önemli ölçüde
azaldığı tespit edilmiştir (Jenabi et al. 2018). Kargozar ve arkadaşlarının ısırgan otu bitkisinin
ve akapunkturun etkisini plaseboya göre kıyasladıkları çalışmanın sonucunda Isırgan otunun
menopoz sonrası sıcak basmalarını azaltabileceği ancak akupunktur ile aynı düzeyde etki
gösterdiği belirlenmiştir (Kargozar et al. 2019). Kashani ve arkadaşlarının yaptığı çalışmanın
sonucunda safranın sıcak basmasını iyileştirmede güvenli ve etkili bir tedavi olduğu tespit
edilmiştir (Kashani et al. 2018). Kazemi ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada da müdehale
grubu kadınlara günde iki kez bir kapsül (1.000 mg) çuha çiçeği yağı verilirken, kontrol
grubuna aynı miktarda plasebo verilmiştir. Çalışmanın sonucunda çuha çiçeği yağının, gece
terlemelerinin sıklığını ve şiddetini etkili bir şekilde azalttığı belirlenmiştir (Kazemi et al.
2021). Kheirkhah ve arkadaşları bitkisel çay kapsülünün ve palsebonun sıcak basması
üzerine etkisini belirlemek amacıyla yaptıkları çalışmanın sonucunda gruplar arasında anlamlı
fark bulmuş ve en az 1 ay süreyle bitki çayı kapsülleri alınmasını tavsiye etmişlerdir
(Kheirkhah et al. 2018). Masoumi ve arkadaşları ada çayı ve karayılan otunun sıcak basması
üzerindeki etkilerini karşılaştırmak amacıyla yaptıkları çalışmanın sonucunda karayılan otu
ile karşılaştırıldığında ada çayının, postmenopozal kadınlarda sıcak basmalarının süresini,
şiddetini ve sıklığını daha fazla azalttığını tespit etmiştir (Masoumi et al. 2019). Mehrepova
ve arkadaşlarının karayılan otu ve çuha çiçeğinin etkisini karşılaştırdıkları çalışmanın
sonucunda her iki bitkinin de sıcak basmalarının şiddetini azaltmada ve yaşam kalitesini
iyileştirmede etkili olduğu, ancak karayılan otunun, sıcak basmasının sayısını da azalttığı için
çuha çiçeği yağından daha etkili göründüğü belirtilmiştir (Mehrpooya et al. 2018). Molaie ve
arkadaşları çörek otu ve hayıt bitkisinin sıcak basmaları üzerine etkisini değerlendirdikleri
çalışma sonucunda anlamlı bir fark olmadığı tespit edilmiştir (Molaie et al. 2019). Rezasoltani
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ve arkadaşları E vitaminin sıcak basmalarını azaltmada hiç etkisi olmadığını tespit etmişlerdir
(Rezasoltani et al. 2018). Shayan ve arkadaşları kombine bir bitkisel kapsülün (karayılan otu,
soya, patates, iffet ağacı ve dul avratotu) sıcak basmaları ve gece terlemeleri üzerindeki
etkisini araştırdıkları çalışmanın sonucunda, kombine bitkisel kapsüllerin sıcak basmlarının
sıklık ve yoğunluğunu azaltmada etkili olduğunu ortaya koymuşlardır (Shayan et al. 2020).
Silivinsky ve Elkins tarafından yapılan çalılmada da hipnoterapinin sıcak basmalarını
azaltmada etkisinin görülmediği sonucuna ulaşılmıştır (Sliwinski &Elkins 2017).
Menopoz döneminde sıcak basmalarında kullanılan tamamlayıcı yöntemler taramasında
ulaşılan rewiev makaleler incelendiğinde ise kadınların başvurdukları non-farmakolojik
yöntemlerin, hipnoz, refloksoloji, homeopati, akupunktur, egzersiz, gevşeme ve rahatlama
teknikleri ve yoga gibi yöntem ve yaşam biçimi değişiklikleri ile, omega-3 takviyeleri ve E
vitamini gibi besin takviyeleri yada soya, kırmızı yonca, keten tohumu, adaçayı, çemen otu,
çarkıfelek gibi bitkilerin etkilerinin değerlendirildiği çalışmalar olduğu görülmüştür. Review
çalışmalarda tüm yöntemlerin çoğunlukla düşük düzeyde de olsa sıcak basmalarında etkili
olduğu, yan etkilerinin az olduğu düşünüldüğü içinde kadınlar tarafından tercih edildiği
vurgulanmıştır Ayrıca çalışmalarda tüm yöntemler için kanıt düzeyi yüksek başka çalışmalara
ihtiyaç duyulduğu vurgulanmıştır (Befus et al. 2018; Chien et al. 2017; Daily et al. 2019;
Edalatiyan et al 2020; Guo et al. 2019; Kanadys et al. 2021; Kashani et al. 2017; Kaur et al.
2020; Kim et al. 2020; Li et al 2019; Li et al 2021; Liu et al. 2021; Macías-Cortés 2021;
McGarry et al. 2018; Nam et al. 2018; Namazie & Climac 2019; Özcan et al. 2019;
Roghayeh & Masoumeh 2020; Shepherd-Banigan et al. 2017).

SONUÇ
Menopoz döneminde yaşanan sıcak basmalarının şiddeti, süresi ve sıklığını azaltmak için
kullanılan çok farklı tamamlayıcı yöntemin olduğu ve bu yöntemlerin etkinliğinin
değerlendirildiği hem nicelik hemde nitelik olarak güçlü, çok sayıda yayının olduğu
görülmektedir. Çalışmalar incelendiğinde kullanılan tamamlayıcı yöntemlerin büyük kısmının
sıcak basmalarının şiddeti, süresi yada sıklığı üzerine üzerine olumlu etkisinin olduğu ancak
kanıt seviyelerinin çok yüksek olmadığı görülmüştür. Ancak kadınlar tarafından çok tercih
ediliyor olmaları ve çok fazla tamamlayıcı yöntemin olması bu alanda, daha büyük gruplarda,
iyi tasarlanmış, çift kör, plasebo kontrollü, randomize çalışmalara ihtiyaç olduğunu
göstermektedir.
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Kalp ve Damar Cerrahisi AD
ÖZET
Komorbidite, aynı bireyde aynı zaman diliminde 2 veya daha fazla hastalığın bir arada
bulunmasıdır. Mevcut depresyonun ikincil hastalığa mı yoksa komorbid hastalıkların mı depresyona
neden olduğu hala gizemini korumaktadır. Hastaneye yatırılan veya poliklinikte tedavi edilen

hastaların yaklaşık üçte biri ila dörtte birinde gözden kaçan psikiyatrik bozuklukların olması
muhtemeldir. Muhtelif tıbbi hastalıklara şayet depresyonda eşlik ederse prognoz daha da
kötüye gidebilir. Ayrıca, kronik tıbbi hastalıkların yanı sıra sosyal faktörlerde depresyon
gelişme riskini etkileyebilirler. Hastanede yatan hastaların tahminen %12'sinde eşlik eden
majör depresif bozukluk (MDB) vardır ve polikliniklere başvuran hastaların da yaklaşık
%27'sinde depresyon veya depresif belirtiler bulunmaktadır.
Bazı hastalıklarda, özellikle genç yaşta ciddi ve kronik bir hastalığı olanlarda bazı
nedenlerden dolayı depresyon gelişme olasılığı daha yüksektir. Nitekim ruh sağlığı
bakımından, depresyona eşlik eden sık komorbid durumlardan biri de anksiyetedir. Yapılan
araştırmalara göre majör depresif bozukluğu olan hastaların yaklaşık yarısının son bir ayda
anksiyete bozukluğuna eşlik ettiği bildirilmiştir.
Çeşitli hastalıklarla depresyonun ilişkisini açıklayabilecek en belirgin biyolojik
mekanizma, hastalıklar arasında paylaşılan genetik risk varyantlarıdır; birkaç çalışma, bu
soruyu ele almak için büyük genetik veri kümelerinin artan kullanılabilirliğinden
faydalanmıştır. Bununla birlikte, belirli hasta alt gruplarının özellikle depresyon geliştirme
riski altında olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.
Anahtar kelimler: Komorbidite, majör depresyon, kronik hastalıklar
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ABSTRACT
Comorbidity is the coexistence of 2 or more diseases in the same individual at the
same time period. It is still unknown whether existing depression causes secondary disease or
comorbid diseases cause depression. Nearly one-third to one-fourth of patients hospitalized or
treated in an outpatient clinic are likely to have overlooked psychiatric disorders. The
prognosis may worsen if depression accompanies various medical illnesses. In addition,
chronic medical diseases as well as social factors can affect the risk of developing depression.
An estimated 12% of hospitalized patients have accompanying major depressive disorder
(MDD), and an estimated 27% of patients presenting to outpatient clinics have depression or
depressive symptoms.
In some diseases, especially those who have a serious and chronic illness at a young
age, the probability of developing depression is higher due to some reasons. As a matter of
fact, one of the common comorbid conditions accompanying depression in terms of mental
health is anxiety. According to studies, it has been reported that approximately half of patients
with major depressive disorder have accompanied anxiety disorder in the last month.
The most obvious biological mechanism that can explain the relationship of
depression with various diseases is the genetic risk variants shared among diseases; several
studies have taken advantage of the increased availability of large genetic datasets to address
this question. However, more research is needed to determine whether certain subgroups of
patients are particularly at risk of developing depression.
Key words: Comorbidity, major depression, chronic diseases.
GİRİŞ
Komorbidite, aynı bireyde 2 veya daha fazla hastalığın aynı zaman periyodunda bir arada
bulunmasıdır. Mevcut depresyonun mu ikincil hastalığa sebep olduğu yoksa komorbid
hastalıkların mı depresyona sebep olduğu hala bilinmezliğini korumaktadır (Ungan ve
Özdemir 2017). Hastaneye yatırılan veya poliklinikte tedavi edilen hastaların yaklaşık üçte
biri ile dörtte birinde gözden kaçan psikiyatrik bozuklukların olması muhtemeldir (Boztaş ve
Arısoy 2010). Yapılan çalışmalarda, tıbbi olarak hastalıklarda depresyonun prevelansı % 15
ile % 61 arasında değişmektedir (Credd and Dickens, 2006). Depresyon ve kronik tıbbi
hastalıklar genel sağlık üzerinde ek veya sinerjik bir olumsuz etkiye sahiptir. Daha da
önemlisi, muhtelif tıbbi hastalıklara şayet depresyonda eşlik ederse prognoz daha da kötüye
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gidebilir. Ayrıca, kronik tıbbi hastalıkların yanı sıra sosyal faktörlerde depresyon gelişme
riskini etkileyebilirler ( Gold ve ark 2020). Yine hastanede yatan hastaların tahminen %
12'sinde eşlik eden majör depresif bozukluk (MDB) vardır (Walker ve ark 2018) ve genel
ayaktan hastaların tahminen % 27'sinde depresyon veya depresif belirtiler bulunmaktadır
(Wang ve ark 2017).
Depresyon ve Şizofreni
Depresyonla ilgili olarak, önceki çalışmalar, şizofreni hastalarında (yakın zamanda başlayan
şizofreni dahil) yüksek bir komorbid depresif semptom veya sendrom prevalansı göstermiştir.
Subotnik ve ark. (1997), erken başlangıçlı şizofrenili probandlarının %21'inin (n=15) majör
depresif dönem için ölçütleri karşıladığını, Wassink ve ark. (1999), yakın zamanda başlayan
şizofrenisi olan deneklerinin %34'ünün (n=24) çalışmaya başladıkları sırada depresyona sahip
olduğunu rapor etmişlerdir. Ayrıca, komorbid depresyonun, daha kötü iyileşme, daha az
istihdam, daha düşük aktivite, artan yeniden hastaneye yatış oranları ve daha büyük intihar
eğilimleri dahil olmak üzere bu bireylerin genel sonuçları ile önemli bir ilişkisi olduğu
bildirilmiştir (Sim ve ark 2004).
Sim ve ark (2004) yaptıkları çalışma bulgularına göre, şizofreniye eşlik eden majör
depresyonu olan deneklerin, eşlik eden majör depresyonu olmayanlara kıyasla daha düşük bir
yaşam kalitesi ile ilişkili olduğu ve bunun fiziksel sağlık, psikolojik sağlık, sosyal ilişkiler ve
çevre alanlarında meydana geldiğini göstermişlerdir.
Depresyon ve anksiyete
Akıl sağlığına baktığımızda yaygın komorbitelerden biri depresyon ve anksiyete
birlikteliğidir. Bazı tahminler, anksiyetesi olan kişilerin %60'ının aynı zamanda depresyon
belirtilerine sahip olacağını göstermektedir (Anonim 1, Breteler ve ark 2021). Yapılan
çalışmalara göre majör depressif bozukluğu olan hastaların yaklaşık olarak yarısının son bir
aylık periyodda eşlik eden anksiyete bozukluğunun olduğu bildirilmiştir. Sosyal fobi
komorbitesi ortalama %25’lik (%13-33) bir oranla ilk sırada yer alırken, %16 (%7-34) lık bir
oranla panik bozukluk ikinci sıklıkta görülen komorbid anksiyete bozukluğudur ( Burçak
Annagür ve Tamam 2010).
Depresyon ve anksiyetenin neden bu kadar sıklıkla eşleştiğini kesin olarak bilmesek de,
birkaç teori vardır. Bir teori, iki koşulun beyinde benzer biyolojik mekanizmalara sahip
olmasıdır, bu nedenle birlikte “ortaya çıkmaları” daha olasıdır. Başka bir teori, örtüşen birçok
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semptoma sahip olmalarıdır, bu nedenle insanlar sıklıkla her iki tanı için de kriterleri karşılar
(bunun bir örneği, hem genel anksiyete hem de majör depresif bozuklukta görülen uyku
sorunları olabilir) (Anonim 1). Magalhaes ve ark (2010) yaptıkları çalışmada bağlantı
mekanizması, kortikotropin salan faktör reseptörü 1 (CRFR1) ile spesifik serotonin reseptörü
tipleri (5-HTR'ler) arasındaki etkileşimi içerir. Hiç kimse bu iki reseptörü moleküler düzeyde
bağlayamamış olsa da, çalışma CRFR1'in beyindeki hücre yüzeylerindeki 5-HTR'lerin
sayısını artırmaya çalıştığını ve bu da anormal beyin sinyallerine neden olabileceğini ortaya
koymaktadır. CRFR1 aktivasyonu strese tepki olarak kaygıya ve 5-HTR'ler depresyona yol
açtığından, araştırma stres, kaygı ve depresyon yollarının beyindeki farklı süreçler aracılığıyla
nasıl bağlandığını göstermektedir.
Anksiyete ve depresyon yüksek oranda eşlik eden bozukluklar olmasına rağmen, eşzamanlı
bir depresyonun anksiyete tedavisinin sonucunu etkileyip etkilemediği ve nasıl etkileyeceği
belirsizliğini korumaktadır (Breteler ve ark 2021). Bazı hastaların neden komorbid durumlar
yaşadığını ve diğerlerinin neden yaşamadığını tam olarak anlamak için daha fazla araştırmaya
ihtiyaç vardır. O zamana kadar, bir, iki veya daha fazla akıl hastalığı yaşayanların erken
tedaviye başlamaları ve hedeflerine ulaşmak için birlikte çalışabilecekleri bir sağlayıcı
bulmaları hayati önem taşımaktadır. Tedavi, komorbidite ile uğraşırken daha fazla zorluğa
sahip olsa da, başarı mümkündür (Anonim 1 ).
Depresyon ve Kanser
Onkolojik veya hematolojik ortamlarda tedavi edilen hastalar arasında tanısal görüşmeleri
uygulayan çalışmaların bir metaanalizinde komorbid MDB'nin nokta prevalansı %16.3'tür.
Palyatif bakım ortamlarında benzer bir oran %16,5 bulundu. Daha önce bu konuda yapılan
çalışmalar, MDB prevalansının aktif hastalık sırasında remisyondan daha yüksek
olabileceğini göstermektedir. Bununla birlikte, diğer çalışmalar, ilk kanser tedavisi gören
hastalarda veya başlangıçtaki tedavi hedefinin palyatif veya küratif olup olmadığı komorbid
MDB prevalansında hiçbir fark bulunmamıştır; kanser evresini veya kanser tedavisinin türünü
incelemek için yeterli veri yoktur (Mitchell ve ark 2011).
Metodolojik farklılıklar nedeniyle çalışmalar arasında karşılaştırma yapmak zor olsa da,
komorbid MDB prevalansının özellikle yumurtalık veya beyin tümörleri olan hastalarda
yüksek olduğu tahmin edilmektedir (Gold ve ark 2020). Gerçekten de, Almanya'da majör
kanser türlerine sahip hastalarda yapılan büyük bir kesitsel çalışma, meme tümörlü hastalarda,
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üreme sistemi tümörlü kadınlarda ve böbrek tümörlü hastalarda duygudurum bozukluklarının
en yüksek prevalansını bulmuştur (Gold ve ark 2020).
Bu farklılıkların nedeni bilinmemekle birlikte, tümör bölgesi, cinsiyet, çoklu morbidite, sosyal
durum, tedaviler, tanıdan bu yana geçen süre veya ağrı ve yorgunluk ile ilgili olabilir. Genel
olarak, pediatrik kanser popülasyonlarında depresyon prevalansına ilişkin araştırmalar sınırlı
olmakla birlikte, çocukluk döneminde kansere yakalanmış kişilerde, yetişkin depresyonu ile
önemli ölçüde ilişkili olduğu bulunmuştur (Secinti ve ark 2017). Kanserle birlikte
depresyonun bulunması tedaviye uyumu engelleyerek hastanede yatış süresini ve tedavi
giderlerini arttırmakta ve hastalığın seyrini olumsuz yönde etkilemektedir (Ungan ve
Özdemir,2017). Pek çok çalışmada kanser teşhisinden sonra oluşan depresyonun, artmış
düzeyde kanser mortalitesi ile alakalı olduğu saptanmıştır (Ungan ve Özdemir, 2017).
Depresyon ve Kardiyovasküler Hastalıklar
Kalp yetmezliği olan hastalarda MDB prevalansı, New York Kalp Derneği tarafından
tanımlanan sınıf I kalp yetmezliği olanlarda %11'den sınıf IV olanlarda %42'ye kadar
değişmektedir, bir çalışma <60 yaş hastaların yaşlı hastalara göre depresyona karşı daha
savunmasız olduğunu düşündürmektedir. Benzer bir prevalans aralığı (%3 – 48), daha şiddetli
semptomları olanlarda daha yüksek prevalans ile periferik arter hastalığı olan hastalarda
bulunmuştur. Ek olarak, miyokard enfarktüslü hastaların yaklaşık %28'inde, depresyonun
kadınlarda erkeklere göre daha sık olduğu, anterior miyokard enfarktüsü olan hastalarda,
komorbid hipertansiyonu olanlarda, eşlik eden diabetes mellitusu olan hastalarda depresyon
daha sıktır (Gold ve ark, 2020). Doyle ve ark (2015) yaptıkları çalışmada MI sonrası
depresyon prevalansını kadınlarda erkeklerden daha yüksek bulmuşlardır, ancak depresyon ve
kardiyak prognoz arasındaki ilişki erkeklerde daha kötü bulmuşlardır. Düşük sol ventrikül
ejeksiyon fraksiyonu (LVEF), yalnızca erkeklerde daha yüksek depresyon skorları ile
ilişkilendirildi. Yapılan birtakım çalışmalarda koroner arter hastalarında depresyonun azalan
kardiyak barorefleks kontrolü, kalp hızı değişkenliğinin azalması, sempatik sistem
aktivasyonu, katekolamin ve trombosit aktivasyon artışı, inflamatuar markerların aşırı
salınımı ile ilgili olabileceği belirtilmiştir (Ungan ve Özdemir 2017). Whang ve ark (2009)
yaptıkları çalışmada başlangıçta koroner arter hastalığı (KAH) olmayan kadın kohortunda
depresif semptomlar ölümcül koroner kalp hastalığı ile ilişkilendirildi ve antidepresan
kullanımını içeren bir klinik depresyon ölçüsü özellikle ani kardiyak ölüm (AKÖ)

ile

ilişkilendirildi.
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Metabolik Hastalık ve Depresyon
Komorbid MDB'nin tahmini prevalansı tip 2 diyabetli erkeklerde %23, tip 2 diyabetli
kadınlarda %34 ve tip 1 diyabetli kişilerde %12'dir. Tip 2 diabetes mellituslu hastalarda
prevalans <65 yaşındakiler (%31), ≥65 yaşındakilere (%21) göre daha yüksektir. 18 yaş altı
tip 1 diabetes mellituslu genç kişilerde (%30.04) ve polikistik over sendromlu kadınlarda
(%36.6) depresif belirtiler sıktır (Gold ve ark 2020). Kronik stres olduğunda sitokinler
salınmaktadır ve bu stokinlerde Tip 2 diabeti ve depresyonu tetiklemektedir. Kronik streste
hem adrenal korteksten kortizol salınımı hem de adrenal medulladan katekolaminlerin
saılınımı artmaktadır. Katabolizmayı artıran bu durum glukagonun kana geçmesine ve insülin
direnci ve Tip II diabete sebep olmaktadır (Ungan ve Özdemir 2017).
Nörolojik hastalıklar
Tanısal görüşmeye dayalı inme sonrası MDB prevalansı inme sonrası ortalama 6.9 ay sonra
%17.7 iken, depresif belirtiler de dahil edildiğinde %33.5'e yükselmektedir. Akut inme
sonrası dönemde, prevalans ortalama 3.4 hafta sonra %18.1 idi. Herhangi bir depresif
bozukluğun göreceli riski, sol (baskın) hemisfer inme, afazi ve aile öyküsü ve geçmişte
duygudurum bozukluğu öyküsü olan kişilerde daha yüksekti (Mitchell ve ark 2017). Multipl
sklerozlu (MS) hastalarda MDB prevalansının % 21olduğu tahmin edilmektedir. Bir çalışma,
MS'li kadınların MS'li erkeklerden daha yüksek MDB riskine sahip olmasına rağmen,
cinsiyetler arasındaki insidans eşitsizliğinin MS için genel popülasyondan daha düşük
olduğunu buldu (Gold ve ark 2020). Alzheimer hastalığı olan hastalarda MDB prevelansı
%12,7 (Chi ve ark 2015), Parkinson hastalığı olan hastalarda, MDB'nin genel prevalansı
%22.9 idi (Goozardi ve ark 2016). Yine tüm epilepsili hastalarda komorbid MDB prevalansı
%21,9 olup, kadınlarda (%26,4) erkeklere göre (%16,7) daha yüksek bir prevalansa sahip
olduğu bildirilmiştir (Kim ve ark 2018).
Meta-analiz çalışmaları göstermektedir ki inflamatuar hastalıklarda da (sistemik lupus
eritenazosus, psöriazis, romotoid artrirt ve inflamatuar bağırsak sendromunda) komorbid
MDB’nun prevelansı %15-25 olduğu bulunmuştur (Gold ve ark 2020).
Birlikte ele alındığında, birçok tıbbi hastalık, prevalansı >%10 olan komorbid MDB
ile ilişkilidir ve bazı hastalıklar >%20'lik tahminler gösterir; bu, kronik tıbbi hastalıkları
olanlarda MDB prevalansının en az iki kat daha yüksek ve sıklıkla genel popülasyondaki
prevalanstan dört kat daha fazla olduğu anlamına gelir. Bazı tıbbi hastalıklarda, 65 yaş altı
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hastalarda, genç yaşta ciddi ve kronik bir hastalığa sahip olmanın psikolojik yönüne bağlı
olabilecek depresyon gelişme olasılığı daha yüksektir. İki bozukluğun komorbid oluşumunu
açıklayabilecek en belirgin biyolojik mekanizma, hastalıklar arasında paylaşılan genetik risk
varyantlarıdır; birkaç çalışma, bu soruyu ele almak için büyük genetik veri kümelerinin artan
kullanılabilirliğinden faydalanmıştır. Bununla birlikte, belirli hasta alt gruplarının özellikle
depresyon geliştirme riski altında olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırmaya
ihtiyaç vardır (Gold ve ark 2020).
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KÜRESELLEŞEN DÜNYANIN KÜRESEL BİR GERÇEĞİ: YOKSULLUK
A GLOBAL FACT OF A GLOBAL WORLD: POVERTY
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet BAŞCILLAR
Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü,
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ÖZET
Yoksulluk, geçmişten günümüze varlığını sürdüren bir olgudur. Her ne kadar üzerinde
uzlaşılan net bir tanım bulunmasa da yoksulluk, ekonomi, eğitim, sağlıklı beslenme ve sosyal
güvenlik alanında yaşanan güçlükler olarak tarif edilmektedir. Yoksulluğun çok boyutlu
yapısı, kavramın evrensel bir düzeyde tanımlanabilmesini güçleştirmektedir. Bu çalışma iki
bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde yoksulluk olgusu, mutlak ve göreli yoksulluk
kavramları çerçevesinde irdelenmektedir. Bir ailenin temel gereksinimlerini asgari düzeyde
karşılayabileceği düzeyin altında gelire sahip olması mutlak; toplumun bütünü tarafından
benimsenmiş yaşam standartlarına ulaşılamaması ise göreli yoksulluk olarak tarif edilebilir.
Çalışmanın ikinci bölümde ise küresel düzeyde belirlenen ‘yoksulluğun ve açlığın azaltılması’
hedefinin arka planı ortaya konmakta, yoksulluğun küresel boyutta vardığı noktayı ortaya
koymak için ülkelerin kişi başına düşen milli gelirlerine, günlük bir dolar altında kazanç
sağlayan nüfusa ve çok boyutlu yoksulluğa ilişkin veriler paylaşılmaktadır. Veriler
incelendiğinde küresel düzeyde bir dolar altında gelir elde eden hanelerin sayısının her geöen
yıl düşüş gösterdiği gözlemlense de kişi başına düşen milli gelir odağında bölgeler bazında
derin uçurumlar olduğu fark edilmektedir. Bu tablo, önümüzdeki süreçte sosyal adaletin ve
sosyal politikaların küresel düzeyde daha fazla önem kazanacağına işaret etmektedir. Nitekim
geliştirilecek sosyal politikalarla sosyal adaletin sağlanması hedefine bir adım daha
yaklaşılabilmesi mümkündür. Bu çalışmanın ‘yoksulluğun ve açlığın azaltılması’ hedefine
ulaşmak için büyük çabalar sarf eden başta sosyal hizmet uzmanları olmak üzere tüm
profesyonellere ve politika yapıcılara yeni bakış açıları kazandıracağı değerlendirilmektedir.
Anahtar Kelimeler: yoksulluk, yoksullukla mücadele, sosyal hizmet
ABSTRACT
Poverty is a phenomenon that has existed from the past to the present. Although there is no
clear agreed definition, poverty is defined as difficulties experienced in the field of economy,
education, healthy nutrition and social security. The multidimensional nature of poverty
makes it difficult to define the concept at a universal level. This study consists of two parts. In
the first chapter, the phenomenon of poverty is examined within the framework of the
concepts of absolute and relative poverty. Absolute poverty is defined as a family to have an
income below the minimum level to meet its basic needs; the inability to reach the living
standards adopted by the whole society can be described as relative poverty. In the second
part of the study, the background of the goal of 'reducing poverty and hunger' determined at
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the global level is revealed, and data on the per capita income of the countries, the population
earning less than one dollar a day and multidimensional poverty are shared in order to reveal
the global point of poverty. When the data is analyzed, although it is observed that the number
of households earning less than one dollar globally has decreased, it is noticed that there are
deep gaps in the focus of national income per capita on the basis of regions. This picture
indicates that social justice and social policies will gain more importance at the global level in
the upcoming period. As a matter of fact, it is possible to be one step closer to the goal of
ensuring social justice with the social policies to be developed. It is evaluated that this study
will bring new perspectives to all professionals and policy makers, especially social workers
who make great efforts to achieve the goal of 'reducing poverty and hunger'.
Keywords: poverty, fight against poverty, social work
GİRİŞ
Yoksulluk, geçmişten günümüze varlığını sürdüren bir olgudur. Sonsuz ihtiyaçların kaynağı
olan insanın önündeki en önemli engellerden birisi yoksulluktur. Yoksulluk, ekonomi, eğitim,
sağlıklı beslenme ve sosyal güvenlik alanında yaşanan mahrumiyet olarak tanımlanmaktadır
(OECD, 2001, s. 37-38). Gündoğan (2008, s. 42-56), yoksulluğu “açlık”, “eğitimsizlik”,
“barınacak bir evinin olmaması”, “hasta olmak”, “tedavi olamama”, “işin olmaması” veya
“iyi bir işe sahip olamama” olarak tanımlamaktadır. Bu tariflerde hareketle insanların
ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda yeterli düzeyi yakalayamama hali yoksulluk olarak
tanımlanabilir. Yoksulluğu birkaç kelime ile tanımlamak mümkün görünmemektedir. Bunun
nedeni yoksulluk kavramının çok boyutlu bir yapıya sahip olmasıdır (Kulaksız, 2014, s. 92).
Bu çalışmada yoksulluk, yaygın bir şekilde kabul gören mutlak, göreli ve çok boyutlu
yoksulluk kavramları odağında incelenmektedir.
Mutlak yoksulluk, çekirdek bir ailenin beslenme, giyinme, barınma, eğitim gibi temel
ihtiyaçlarını minimum düzeyde karşılayabileceği gelir düzeyinin altında hayatını sürdürmesi
olarak tanımlanmaktadır (Ünsal, 2010, s. 608). Bir başka tanımda ise mutlak yoksulluk,
insana yaraşır şekilde hayatı sürdürecek gıda maddesine erişememe, uygun barınma
imkânlarına sahip olamama, yeterli sağlık hizmetinden faydalanamama veya temiz içme
suyuna erişememe hali olarak tarif edilmektedir (Kabasakal, 1998, s. 32). İnsanların
yaşantılarını sağlıklı bir şekilde sürdürebilmeleri için fizyolojik ihtiyaçlarını karşılamaları
gerekmektedir. Kısacası bu ihtiyaçları karşılamada güçlük çekme durumu mutlak yoksulluk
olarak açıklanabilir (İncedal, 2013). Temel ihtiyaç kavramına netlik kazandırmak için çeşitli
standartlar geliştirilmesine ihtiyaç vardır. Nitekim mutlak yoksulluğun göstergesi olan temel
ihtiyaçların belirlenmesine yönelik bazı standartlar geliştirilmiştir. Aşağıda yer alan kriterden
iki veya daha fazlasının söz konusu olması durumunda bireyin “mutlak yoksul” olarak kabul
edilmesi gerektiği savunulmaktadır (Gordon, 2005):
x

Beslenmeden Yoksunluk: Vücut kitle endeksinin 16’nın altında olması,

x

Temiz Sudan Yoksunluk: Temiz suya erişim mesafesinin 15 dakikadan fazla olması,
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x

Tuvaletten Yoksunluk: İkamet edilen yerde veya ikametgâha yakın yerde tuvalet
bulunmaması,

x

Tedaviden Yoksunluk: Tedavi için gerekli teknik ekipmanın bulunduğu sağlık
kuruluşuna erişilememesi,

x

Barınmadan Yoksunluk: İkamet edilen evin her bir odasında dörtten fazla kişinin
yaşaması veya evin zeminin çamurdan olması

x

Eğitimden Yoksunluk: Eğitim hizmetlerine erişilememesi veya okuma-yazma
bilinmemesi,

x

Bilgiden Yoksunluk: Gazete, dergi, radyo veya bilgisayara erişim imkânı
bulunmaması.

Göreli yoksulluk yaşanılan toplumun ortalama gelirinin altında gelir elde ederek hayatın
sürdürülmesi olarak tarif edilmektedir (Ünsal, 2010, s. 608). Buna paralel olarak bir başka
tanımda birey, aile veya grupların içerisinde yaşadıkları toplumun büyük bir çoğunluğu
tarafından kabul görmüş hayat standartlarına sahip olamamalarını, ortalama beslenme
şartlarına ulaşamamalarını ve kaynaklardan yoksun olmaları göreli yoksulluk olarak ifade
edilmektedir (Townsend, 1979). Mutlak yoksullukta belirli standartların altında kalan bireyler
yoksul olarak tanımlanırken, göreli yoksullukta bireyler toplumun geride diğer kesimleriyle
karşılaştırılmaktadır (Karagöz, 2007, s. 12).
YOKSULLUĞU VERİLER IŞIĞINDA ANLAMAK
Birçok ülkenin ortak sosyal sorunu olan yoksulluk çağın en önemli meselelerinden biri olma
özelliğini korumaktadır. Ülke liderlerinin katılımıyla gerçekleştirilen 2000 Milenyum
Zirvesi’nde ‘yoksulluğun ve açlığın azaltılması’ hedefi ilk sırada yerini almıştır (UN, 2001).
Tablo 1’de yer alan kişi başına düşen milli gelirin bölgesel dağılımı incelendiğinde çarpıcı
sonuçlara ulaşılmaktadır.
Tablo 1: Satın Alma Paritesine Göre Kişi Başına Düşen Milli Gelir (Dolar)
Bölgeler

Kişi Başına Düşen Milli Gelir

Doğu Asya ve Pasifik

5398

Avrupa ve Orta Asya

12219

Latin Amerika ve Karayipler

10309

Ortadoğu ve Kuzey Afrika

7308

Güney Asya

2734

Sahra Altı Afrika

1991

Kaynak: Dünya Bankası, World Development Report
Sahra Altı Afrika’nın en düşük kişi başına düşen milli gelire sahip olduğu görülmektedir.
Sahra Altı Afrika, Angola, Fildişi, Sudan, Ruanda, Güney Afrika, Gabon, Senegal, Lesoto,
Madagaskar, Gana, Benin, Somali, Zeyşeller, Botsvana, Gambiya, Liberya, Burkina Faso,
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Gine, Malavi, Sierra Leona, Cibuti, Togo, Moritanya, Güney Sudan, Zambiya, Uganda, Nijer,
Eritre, Etiyopya, Mali, Mozambik, Komorlar Birliği, Kongo Cumhuriyeti, Burundi, Tanzanya,
Çad Cumhuriyeti, Orta Afrika Cumhuriyeti, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi,
Kamerun, Yeşil Burun, Gine Bissau, Kenya ve Namibya ülkelerinden oluşmaktadır. Kişi
başına düşen milli gelirin ülkeler bazında değerlendirilmesi küresel düzeyde sosyal adaletin
irdelenebilmesi bakımından önem taşımaktadır. Kişi başına düşen milli geliri en düşük ve en
yüksek olan on ülke Tablo-2’de yer almaktadır.
Tablo 2: Satın Alma Paritesine Göre Kişi Başına Düşen Milli Geliri En Düşük ve En
Yüksek 10 Ülke (Dolar)
İlk 10 Ülke

Kişi Başına Düşen Milli
Gelir

Son 10 Ülke

Kişi Başına Düşen Milli
Gelir

Norveç

58500

D. Kongo Cumhuriyeti

290

Singapur

47940

Liberya

300

A.B.D

46970

Burundi

380

İsveç

46460

Eritre

630

Hong Kong

43960

Nijer

680

Hollanda

41670

Orta Afrika Cumhuriyeti

730

Avusturya

37680

Sierra Leone

750

İrlanda

37350

Mozambik

770

Almanya

35940

Togo

820

Kanada

36220

Malavi

830

Kaynak: Dünya Bankası, World Development Report
Bölgesel olarak değerlendirildiğinde Kara Afrikası olarak adlandırılan Sahra Altı Afrika ve
Asya’nın güneyinde bulunan ülkelerde kişi başına düşen milli gelirin son derece düşük olduğu
gözlemlenmektedir (World Bank, 2010, s. 378-380). Milli geliri en düşük ve en yüksek on
ülke sıralamasının yer aldığı tablolar incelendiğinde dünyada gelir dağılımındaki eşitsizliğin
çarpıcı boyutlara ulaştığı gözlemlenmektedir. Norveç’in kişi başına düşen milli geliri,
Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin yaklaşık 200 katı kadardır. Norveç’in kişi başına düşen
milli geliri en düşük milli gelire sahip 10 ülkenin milli gelirleri toplamının yaklaşık 10 katıdır.
Tablo 3: Günde 1$’dan Daha Az Gelirle Yaşayan Nüfus (Milyon)
Bölgeler/Yıl

1987

1990

1993

1996

1998

Doğu Asya ve Pasifik

417,5

452,4

431,9

265,1

278,3

Avrupa ve Merkezi Asya

1,1

7,1

18,3

23,8

24,0

Latin Amerika ve Karayip

63,7

73,8

70,8

76,8

78,2

Ortadoğu ve Kuzey Afrika

9,3

5,7

5

5

5,5

Güney Asya

474,4

495,1

505,1

531,7

522

Sahra Altı Afrika

217,2

242,3

273,3

289,0

290,9

Full Text Book

Page 542

euroasiasummit.org

INTERNATIONAL EUROASIA
Congress on Scientific Researches and Recent Trends 9
18-20 February 2022/Antalya – Turkey

Toplam

1,183.2

1,276.4

1,304.3

1,190.6

1,198.9

Kaynak: World Bank, World Development Report: Attacking Poverty
Kabul edilen yoksulluk sınırı araştırmadan araştırmaya farklılık göstermektedir. Örneğin
Dünya Bankası tarafından yapılan yoksulluk araştırmalarında yoksulluk sınırı günlük 1 dolar
olarak kabul edilmektedir. Farklı araştırmalarda ise bu sınırın 1.25-1,90 dolar olarak
belirlendiğine rastlanabilmektedir.
Tablo 4: Çok Boyutlu En Yoksul 10 Ülkenin Yeterli Eğitim, Sağlık ve Yaşam
Standartlarının Altında Yaşayan Nüfusunun Ülke Nüfusuna Oranı (%)
Ortalama Eğitim
Olanaklarından
Yoksunluk

Ortalama Sağlık
Olanaklardan Yoksunluk

Ortalama Yaşam
Standartlarından
Yoksunluk

Zimbabwe

7.8

37.9

54.3

Somali

33.7

18.8

47.5

Nijer

35.9

24.0

40.0

Mali

37.4

22.6

40.1

Gine

34.4

22.3

43.3

Gine-Bissau

30.5

27.9

41.6

Liberya

30.4

21.8

47.8

Burundi

25.0

26.3

48.8

Burkina Faso

39.0

22.5

38.5

Etiyopya

27.4

25.2

47.4

Ülkeler

Kaynak: Birleşmiş Milletler, Human Development Report
‘İnsani Gelişim Endeksi’, uzun/sağlıklı bir yaşam, insana yakışır yaşam şartları ve bilgiye
erişim olanaklarını göz önünde bulundurarak ölçümler gerçekleştirmektedir. Bilgiye erişim
boyutunu ele almak için okula gitme süreleri; yaşam standardı boyutunu ele almak için gayri
safi milli gelir; uzun ve sağlıklı bir yaşam boyutu için ortalama yaşam beklentisi
incelenmektedir. 2014 yılında 187 ülkenin değerlendirmeye tabi tutulduğu Birleşmiş Milletler
İnsani Gelişim Endeksine göre listenin en üst sırasında Norveç, Avusturya, İsviçre, Hollanda
ve ABD yer alırken, son beş sırada ise sırasıyla Sierra Leone, Çad, Orta Afrika Cumhuriyeti,
Kongo ve Nijer yer almıştır. Çok Boyutlu Yoksulluk Endeksi ile bireylerin eğitim ve sağlık
olanakları ile yaşam şartları değerlendirilmektedir (UNDP, 2014). Çok boyutlu en yoksul ülke
Nijer olarak gösterilirken, 91 gelişmekte olan ülkede toplam 1.5 milyar insanın çok boyutlu
yoksul olarak yaşadığı tahmin edilmektedir. Bunun yanında herhangi olağanüstü bir durumla
karşılaşılması durumunda 800 milyon insanın daha çok boyutlu yoksulluğa sürükleneceği
öngörülmektedir. Dünya çapında yapılan yoksulluk araştırmaları ve elde edilen veriler
yoksulluğa ilişkin tablonun ürkütücü boyuta ulaştığını göstermektedir (Shah, 2014):
x

Dünya nüfusunun hemen hemen yarısı günde 2,5 dolardan daha az gelir elde
etmektedir.
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x

Dünyadaki en yoksul %40’lık dilimin geliri, küresel gelirin %5’ine eşittir.

x

Dünya nüfusunun yaklaşık yarısı su sıkıntısından etkilenmektedir.

x

Dünyada bir yıl silahlara harcanan paranın %1’inin daha azıyla bütün çocukların okula
yerleştirilebilmesi mümkündür.

x

Dünyada yaklaşık olarak 1,6 milyar insan elektrik olmadan hayatını sürdürmektedir.

x

Dünyada yaklaşık olarak 1 milyar insan 21. yüzyıla okuma yazma öğrenemeden
girmiştir.

x

Dünyanın en yoksul 41 ülkesinin servetleri toplamı, dünyanın en zengin 7 kişinin
servetleri toplamından daha düşüktür.

Sanayi Devrimiyle beraber üretim artmış, bolluk ve zenginlik yaşanacağına dair umutlar,
yerini kaynakların paylaşımındaki eşitsizliğe bırakmıştır. En zengin ile en fakir ülkelerin
servetleri 1820’de 1/3, 1913’te 1/11, 1950’de 1/35, 1973’te 1/44 ve 1992’de 1/72 oranındadır
(Shah, 2014). Bu doğrultuda geçmişten günümüze ülkeler arasındaki servet uçurumunun
büyüdüğü gözlenmektedir. Dünyada 790 milyon insan yeterli şekilde beslenememektedir. Her
yıl yaklaşık üç milyon çocuk yetersiz beslenmeden dolayı hayatını kaybetmektedir (UNWFP,
2015). Dünyada yaklaşık 100 milyon insan evsiz olduğu, bir milyardan fazla insanın ise
yetersiz barınma koşullarında hayatlarını sürdürdükleri tahmin edilmektedir (UN, 2005).
Günümüzde gökdelenler ile gecekondular; şehir meydanları ile evsizler aynı fotoğraf
karesinde yer almayı sürdürmektedir.
Yoksulluk kırılgan grupları derinden etkilemektedir. Dünyanın çeşitli bölgelerinde yoksulluk
ve açlık neticesinde çocuklar hayatlarını kaybetmekte, pek çok çocuk ise eğitim ve sağlık
olanaklarından yoksun kalmaktadır. 191 ülke tarafından 1989 yılında imzalanan ‘Çocuk
Haklarına Dair Sözleşme’ devletlerin bu konudaki yükümlülüklerini ve sorumluluklarını
belirlemektedir. Ancak ne yazık ki dünya genelinde en yoksul %20’lik dilimde yer alan
ülkelerde, beş yaşın altındaki çocuklarda yoksulluğa bağlı olarak yetersiz beslenme nedeniyle
gerçekleşen ölüm oranı en zengin %20’lik dilime göre iki kat daha fazladır (UNICEF, 2015).
Dünyada yaklaşık olarak bir milyar çocuk yoksulluk şartları içerisinde, 640 milyon çocuk
barınma imkânı bulamadan, 400 milyon çocuk temiz içme suyu bulamadan hayatlarını
sürdürmektedir (Shah, 2014). Dünyada yoksulluğu ortadan kaldırmadan çocuk haklarını
savunmak ve çocuklara yaşanabilir bir dünya sunmak mümkün görünmemektedir.
SONUÇ
Sosyal hizmet, birey, grup, aile ve toplumların iyilik halini artırmayı ve sosyal işlevselliğini
sağlamayı amaçlayan bir meslek ve disiplindir. İnsan hakları ve sosyal adalet, sosyal hizmetin
merkezine konumlanmaktadır. Gerek dünyayı gerek Türkiye’yi derin şekilde etkileyen sosyal
sorunlar arasında üst sıralarda yer alan yoksulluk, temel hak ve hürriyetlerden etkin bir
şekilde yararlanılmasının önünde ciddi bir engel teşkil etmektedir. Kadın, yaşlı, çocuk, ve
engelli gibi kırılgan nüfus grupları hak ihlallerinden en ağır şekilde etkilenmektedir.
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Yoksulluğa ilişkin veriler incelendiğinde ‘sosyal adaletin sağlanılması’ hedefine ulaşılması
için uzun yollar kat edilmesi gerektiği fark edilmektedir. Mevcut tablo, yoksullukla mücadele
noktasında sosyal hizmetin temel değerlerinin, geçmişte olduğu gibi gelecekte de öneminin
artacağına işaret etmektedir.
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ÖZET
Acil servis, sağlık bakımının en hassas alanlarından biridir. Bu hassasiyet genellikle aciliyet ve
kalabalık gibi faktörlerin kombinasyonuna dayanır. Ani, beklenmedik, ıstırap verici ve zaman
zaman yaşamı tehdit eden bir durumun hastayı acil servise sevk ettiği tüm acil durumlarda
ortaya çıkan fiziksel ve psikolojik sıkıntılar acil tedavi ve bakım gerektirir. Ayrıca acil serviste
aşırı kalabalık dünya genelinde yaygın bir senaryo olup, alan ve ekipman gibi kaynaklar da
çoğunlukla sınırlıdır. Acil servis hemşireleri, yoğun olan acil serviste hastalara yeterli bakımı
sağlar ve kısıtlı kaynakları yeterli düzeyde etkili olarak kullanır. Acil servislerin genellikle aşırı
kalabalık olmasından dolayı hastalar bir doktor tarafından görülmeden ve hatta bir hastane
yatağına nakledilmeden önce uzun bir süre beklemek zorunda kalabilmektedir. Acil servislerde
randevu sistemi bulunmadığından hastaların başvuru sırasına göre değil, önceliğine göre
değerlendirilmesi esas olup, yaşam tehdidi olan ve çoklu organ yaralanması bulunan hastaların
tedavi önceliği bulunmaktadır. Bu bağlamda bir ön değerlendirme ile bazı hastaların yaşamla
ölüm arasındaki birkaç dakikalık farkı yakalama şansı artabilir, tedavi ve bakımları
hızlandırılabilir. Bu durumun sağlanabilmesinde en önemli yaklaşım triyajdır. Triyaj acil ve
hayati tehlike içinde olan hastaların en çabuk şekilde tanılanmasına olanak sağlar. Ayrıca, acil
serviste hasta akışını düzenlemek, acil tedavi alanındaki yoğunluğu azaltmak, tedavi için daha
uygun alan yaratmak, hasta ve ailelerinin korku ve endişelerini azaltmak için de triyaja
gereksinim vardır. Günümüzde acil servislerde triyaj daha çok hemşireler tarafından
uygulanmaktadır. Triyaj hemşiresinin başlıca rolü hastanın öncelikli gereksinimlerini
belirlemektir. Bu noktada triyaj uygulamasını yapacak olan hemşirenin, triyaj ve karar verme
sürecine ilişkin yeterli bilgi birikimi ve deneyime sahip, fiziksel değerlendirme yetkinliğinde
olan profesyonellerden seçilmesi gerekmektedir. Hastanın esenliğini koruyarak ve öncelikli
olarak ‘bireylere zarar vermeme’ inancına bağlı kalarak, hemşirenin bütüncül bir yaklaşım ile
hümanistik değerler doğrultusunda hareket etmesi gerekmektedir. Ayrıca Triyaj hemşiresinin
hasta güvenliğini sağlaması, hasta akışını koordine etmesi ve tıbbi kaynakları yönlendirmesi de
en öncelikli sorumlulukları arasındadır. Tüm bu rol ve sorumlulukların profesyonel ilkeler
doğrultusunda gerçekleştirilebilmesi için hemşirelere sistematik triyaj eğitimlerinin verilmesi
son derece önemlidir. Bu derleme çalışma ile sağlık hizmet sunucusu olan ve özveriyle çalışan
hemşirelerin triyaj uygulamalarındaki rol ve fonksiyonlarının tartışılması hedeflenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Acil Servis, Hemşire, Triyaj Uygulaması.
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ABSTRACT
The emergency department is one of the most sensitive areas of health care. This sensitivity is
usually based on a combination of factors such as urgency and crowd. Physical and
psychological nuisances that emerge in all emergency situations, when a sudden, unexpected,
painful and at times life-threatening situation sends the patient to the emergency department,
require immediate treatment and care. In addition, overcrowded in the emergency department
is a common scenario worldwide, and resources such as space and equipment are also mostly
limited. Emergency department nurses provide adequate care to patients in an occupied
emergency department and use limited resources effectively at an adequate level. Because of
the fact that emergency departments are usually overcrowded, patients may have to wait a long
time before they are seen by a doctor or even transferred to a hospital bed. Since there is no
appointment system in emergency departments, it is essential that patients are evaluated
according to their priority, not according to the order of application, and patients with lifethreatening and multiple organ injuries have priority in treatment. In this context, with a
preliminary evaluation, some patients may have an increased chance to catch the difference
between life and death in a few minutes, and their treatment and care may be accelerated. The
most important approach to ensuring this situation is triage. Triage allows you to diagnose
patients who are in emergency and life-threatening situations as quickly as possible. Also, triage
is needed to regulate the flow of patients in the emergency department, reduce the occupied of
emergency treatment, to create a more suitable area for treatment, and reduce the fears and
concerns of patients and their families. Today, triage is mostly practiced by nurses in emergency
departments. The main role of the triage nurse is to determine the priority requirements of the
patient. At this point, the nurse who will practice triage should be selected from professionals
who have sufficient knowledge and experience in the triage and decision-making process and
who are competent in physical evaluation. The nurse should act in accordance with humanistic
values with a holistic approach by protecting the well-being of the patient and adhering to the
belief of ‘not harming individuals’ as a priority. In addition, it is among the top priority
responsibilities of the decontamination nurse to ensure patient safety, coordinate patient flow,
and direct medical resources. It is extremely important to provide systematic triage training to
nurses in order for all these roles and responsibilities to be performed in accordance with
professional principles. In this thesis, it is aimed to discuss the roles and functions of nurses
who are health care providers and who work devotedly in triage applications.
Keywords: Emergency Department, Nurse, Triage Application.
GİRİŞ
Acil servis, sağlık bakımının en hassas alanlarından biridir. Bu hassasiyet genellikle aciliyet ve
kalabalık gibi faktörlerin kombinasyonuna dayanır. Ani, beklenmedik, ıstırap verici ve zaman
zaman yaşamı tehdit eden bir durumun hastayı acil servise sevk ettiği tüm acil durumlarda
ortaya çıkan fiziksel ve psikolojik sıkıntılar acil bakım gerektirir. Acil servislerin genellikle
aşırı kalabalık olmasından dolayı hastalar bir doktor tarafından görülmeden ve hatta bir hastane
yatağına nakledilmeden önce uzun bir süre beklemek zorunda kalabilmektedir (Kartal, 2020).
Acil servislerde randevu sistemi bulunmadığından hastaların başvuru sırasına göre değil,
önceliğine göre değerlendirilmesi esas olup, yaşam tehdidi olan ve çoklu organ yaralanması
bulunan hastaların tedavi önceliği bulunmaktadır. Bu bağlamda bir ön değerlendirme ile bazı
hastaların yaşamla ölüm arasındaki birkaç dakikalık farkı yakalama şansı artabilir, tedavi ve
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bakımları hızlandırılabilir. Bu durumun sağlanabilmesinde en önemli yaklaşım triajdır (İpek,
2019).
Triyaj acil ve hayati tehlike içinde olan hastaların en çabuk şekilde tanılanmasına olanak sağlar.
Ayrıca, acil serviste hasta akışını düzenlemek, acil tedavi alanındaki yoğunluğu azaltmak,
tedavi için daha uygun alan yaratmak, hasta ve ailelerinin korku ve endişelerini azaltmak için
de triyaja gereksinim vardır (Şen, 2017). Günümüzde acil servislerde triyaj daha çok hemşireler
tarafından uygulanmaktadır (Kartal, 2020). Hemşirelere verilen triyaj eğitimleri ile hasta
bakımı kolaylaştırılabilmektedir.
Bu derleme çalışma ile sağlık hizmet sunucusu olan ve özveriyle çalışan hemşirelerin triyaj
uygulamalarında gösterilen performansın incelenmesi hedeflenmiştir.
ACİL SERVİS
Acil Servis: Bireylerin yaşamsal fonksiyonlarına doğrudan etkide bulunan hastalık ya da
yaralanma durumlarında, alanında özel eğitim almış sağlık personeli tarafından müdahale
edebilme yetkinliğine sahip, her türlü tıbbı araç - gereçle donatılmış, sağlık kurum ve
kuruluşlarında sunulan, ilk müdahalenin yapıldığı birime verilen isimdir (Kartal, 2020).
ACİL HEMŞİRELİĞİ TANIMI VE ACİL HEMŞİRESİNİN ÖZELLİKLERİ
Acil servis hemşiresi; algılanan veya gerçek fiziksel ya da emosyonel sağlık değişimleri
yaşayan, henüz teşhisi konulmamış, acil ve ileri müdahale gerektiren, her yaştaki ve farklı
sağlık sorunları olan bireye hemşirelik bakımını kısa sürede sunabilmek için geniş kapsamlı
bilgi birikimine ve aynı zamanda bu bilgiyi sunabilme becerisine sahip kişidir (Bayraktar ve
Karaca Sivrikaya, 2018; Koç, 2019).
Acil hemşireliği uygulaması; gereksinimi belirleme, tanı koyma, tedavi ve değerlendirmeyi
içermekle birlikte, karar verme, analitik ve bilimsel düşünme ile soruşturmayı içeren sistematik
bir süreci kapsar. Acil serviste problemlerin çözümü; minimum bakım veya ileri yaşam desteği
önlemlerini, hasta ve /veya ailenin eğitimini, uygun yönlendirmeyi ve hukuki sonuçlar bilgisini
gerektirir (Koç, 2019).
Acil hemşireliği hastanın esenliğinin korunarak ve öncelikli olarak ‘bireylere zarar vermeme’
inancına bağlı kalınarak, her zaman aynı duygu, yargı ve empati ile hareket edilmesini
gerektirir. Acil servis hemşiresinin uzman, ileri bilgi ve beceriye sahip, yasal düzenlemelerden
haberdar olması gerekmektedir (Ünaldı, 2008).
Acil hemşireleri tanı konmamış ve acil müdahale gereksinimi olan her yaş ve popülasyondaki
bireye gerekli hemşirelik bakımını uygular (Fırat ve ark., 2017; Koç, 2019). Bu nedenle acil
hemşirelerinin geniş bir bilgi birikimi ve deneyime sahip olmaları gerekliliği vurgulanmaktadır.
TRİYAJIN TANIMI VE GELİŞİM SÜRECİ
Triyaj Fransızca'da "trier" kökünden; seçmek, ayıklamak anlamına gelen bir kelime olup,
Napolyon savaşları sırasında askerlerin savaş alanına hızla dönebilmeleri için tıbbi
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gereksinimlerine göre sınıflamaları ilk triyaj kavramının ortaya çıkışında rol oynamıştır. "Acil
tıbbi triyaj" hastaların aciliyet durumunun belirlenip, durumu daha acil olan hastalara gerekli
olan tıbbi girişimlerin öncelikli olarak sağlanması için gerekli uygulamadır (Hartman, 2003).
16 Ekim 2009 yılında Resmi Gazete’de yayınlanan acil servis hizmetlerinin uygulama usul ve
esasları hakkında tebliğnin birinci bölüm amaç, dayanak, kapsam ve tanımlar kısmının “k”
fıkrasında “Acil servislere başvuran hastaların, hastalıkları ile ilgili şikâyetleri, belirtilerin
şiddeti ve tıbbi durumlarının aciliyeti göz önüne alınarak tabip veya bu konuda eğitim almış
sağlık personeli tarafından yapılan öncelik belirleme işlemini, ifade eder” şeklinde
tanımlanmaktadır.
Acil bakım triyajı, acil servis bakımının başlangıç aşamasıdır. Amaç tanı koymak değil, doğru
klinik kararı vermektir. Karar verme sürecinde, hastaların geliş sırasına ve geliş şekline
(ayaktan ya da ambulans ile) bakılmaksızın, klinik özelliklerine ve gereksinimlerine göre klinik
öncelikleri ve aciliyet düzeyi belirlenir (Bayat ve Şener Uslu, 2016).
Triyaj ilk defa Fransız ordusunda yaralı askerlere “seyyar hastane” ortamının oluşturulmasını
tanımlamak için kullanılmıştır. Sonrasında, Amerika Birleşik Devletleri ordusu savaşta
yaralanan askerlerin savaş alanından uzakta bulunan hastanelere gönderilirken
sınıflandırmaların yapıldığı merkezleri tanımlamak için kullanmıştır. II. Dünya Savaşı sonrası,
tıbbi müdahaleler yapıldıktan sonra savaşa geri dönme olasılığı daha yüksek olan askerleri
seçmek amacıyla ve bu belirleyici süreci tanımlamak için kullanılmıştır. Bu süreç, tıbbi
kaynakların tekrar savaşabilecek olan askerler için kullanılmasını sağlamıştır. Kore ve Vietnam
savaşı sırasında ve daha sonraki askeri çatışma olaylarında triyaj, yaralı ve sakatlanan kişi
sayısının fazla olduğu durumlarda en uygun olanın ne olacağı konusunda günümüzdeki anlamı
ile kullanılmaya başlanmıştır (Karaçay ve Sevinç, 2007; Gürler ve Duran, 2019). Triyaj ilk kez,
savaşlardan sonra ve felaket olayları haricinde 1963’te, Amerika Birleşik Devletleri’nde, Yale
Newhaven Hastanesi ’nin acil servisinde kullanılmıştır (Karaçay ve Sevinç, 2007).
DÜNYADA KULLANILAN TRİYAJ SİSTEMLERİ
Acil servislerin yoğunlaşması ile ilgili endişeler ve üç seviyeli aciliyet derecelendirme
sisteminin güvenilirliğini sorgulayan araştırmaların yayınlanması ile Amerika'da ve dünyada
acil tıbbın temelini atan ve gelişiminde büyük rol alan Amerikan Acil Hekimler Birliği (ACEP)
ve Acil Hemşireleri Derneği (ENA) tarafından 2003 yılında geçerlilik ve güvenilirliği daha
fazla olduğundan beşli triyaj sisteminin kullanılması önerilmektedir (Tarhan Ataseven ve Akın,
2016; Tam ve ark., 2018; Gürler ve Duran, 2019). Dünyada tüm acil servisler tarafından
kullanılan tek bir tür triyaj sistemi olmamakla birlikte, birçok ülkede farklı türde triyaj
sistemleri kullanılmaktadır (Bayat ve Şener Uslu, 2016; Gürler ve Duran, 2019). Birçok ülke
triyaj sistemlerini kendi ülke popülasyonu ve uygunluğu açısından hali hazırda kullanılmakta
olan ve geçerliliği kanıtlanmış triyaj protokollerini revize edilerek uygulamaya yansıtmıştır
(Tarhan Ataseven ve Akın, 2016).
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Triyaj sistemi; tanılama, planlama/uygulama ve değerlendirme basamaklarından oluşmaktadır.
Tanılama basamağında, tanı ve tedaviye temel oluşturacak veriler toplanarak hastanın öncelik
derecesi ve acilen karşılanması gereken ihtiyaçları belirlenir.
Planlama / uygulama basamağında, hastanın durumuna göre planlama yapılarak uygulamaya
geçilir. Değerlendirme basamağında ise triyaj düzeyi belirlenen hastaların daha önce belirlenen
ölçütlere göre yeniden tanılanmasını içerir. Durumu stabil olmayan hastanın tedavisi bitinceye
kadar her tıbbi basamakta sürekli ve yeniden triyajı yapılmalıdır (Bayat ve Şener Uslu, 2016).
Triyaj Sistemini Etkileyen Durumlar:
Günlük başvuran hasta sayısı,
Sağlık çalışanlarının yeterliliği/uygunluğu,
Poliklinikler ya da günübirlik cerrahi kliniklerinin bulunması,
Sağlık çalışanlarının niteliği ve uygunluğu,
Özel tedavi alanlarının kullanılabilirliği,
Çevresel etmenler,
Yasal ve yönetimsel sıkıntıların varlığı şeklindedir (Akyolcu, 2007).
(a) İki katmanlı triyaj sistemi:
İki katmanlı triyaj sisteminde hasta acil servise geldiğinde triyaj hemşiresi karşılar. Hızlı bir
görsel değerlendirme yapıp, hastanın acilen görülmesi gerekip gerekmediğini ya da triyajın
ikinci adımına geçilmesinin güvenli olup olmadığına hızlı bir görsel değerlendirmeden sonra
karar verir. Acil olarak görülmesi gerektiğine karar verilen hastalar boş bir yatağa alınır ve
yatak başı kayıt edilir. Beklemesinde sakıncası olmayan hastalar, kapsamlı triyaj
değerlendirmesini tamamlayan ve belgeleyen ikinci triyaj hemşiresi tarafından görülür. Daha
sonra hasta kayıt altına alınıp triyaj protokollerine göre tedavi başlatılabilir. İki katmanlı triyaj
sisteminin avantajı, acil servise girdiklerinde tüm hastaların deneyimli bir acil servis hemşiresi
tarafından hemen taranmalarıdır (Gürler ve Duran, 2019).

(b) Üç katmanlı triyaj sistemi:
Tarihsel olarak dünyada birçok acil servis tarafından 3 seviyeli bir aciliyet derecelendirme
sistemi kullanılmıştır (Şen, 2017; Gürler ve Duran, 2019).
Bu derecelendirmeler;
Çok Acil: Acil tedavi gerektirir. İçinde bulunduğu durum kişinin yaşamı, uzvu ya da geleceğini
tehdit eder. Beklemeden “derhal” müdahale edilmesi gereken gruptur.
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Acil: Durum tedavi edilmediği takdirde hayati tehlike oluşturabilir. Tedavi en kısa sürede
yapılmalıdır. “acil” ama “derhal” değil. Beklemeden müdahale edilmesi gereken gruptur.
Müdahalenin gecikmesi hastanın yaşamını tehdit edebilir.
Acil olmayan: Düzenli bakım gereklidir. Tedavi geciktirilebilir ya da birinci basmak sağlık
hizmeti veren kuruluşlara yönlendirilecek hasta grubudur.
(c) Beş katmanlı triyaj sistemleri:
Beşli triyaj sistemi hastanın şikâyetini temel almıştır. Temel amaç kodlama kullanarak hastanın
ne kadar süre içerisinde tedavi alabileceğini belirlemektir. Bu triyaj sisteminde hastalar; hemenivedi, çok acil, acil, yarı acil veya daha az acil ve acil olmayan şeklinde beş kategoride
incelenirler (Tarhan Ataseven ve Akın, 2016).
TÜRKİYE’DE TRİYAJ SİSTEMİ
Ülkemizde acil servis ünitesinin fiziki koşulları, triyaj uygulamaları ve acil servis işleyişi 2009
yılında yayınlanan "Yataklı sağlık tesislerinde acil servis hizmetlerinin uygulama usul ve
esasları hakkında tebliğ" ile hizmetlerin nasıl yürütüleceği açıklanmıştır. Tebliğ'de açıklanan
acil servis hizmetlerinin uygulamasına ilişkin veriler üç aşamalı triyaj sistemine uygunluk
göstermektedir. Ancak acil servis triyajı amacıyla ülkemize ait özel değerlendirme araçları
bulunmamaktadır (Tarhan Ataseven ve Akın, 2016).
Türkiye’de triyaj sistemi renk kodlarına göre üçlü triyaj sistemi kullanılmaktadır. Kırmızı renk
kodu; hayatı tehdit eden ya da hayatı tehdit etme olasılığı yüksek olan, acil olarak eş zamanlı
değerlendirme ve tedavi edilmesi gereken durumu kritik hastaları tanımlamaktadır. Sarı renk
kodu; hayatı tehdit etme olasılığı olan, orta ve uzamış dönem belirtileri olan ve ciddiyet
potansiyeli taşıyan, daha az aciliyeti olan ve bir süre bekletilebilen hastaları tanımlamaktadır.
Yeşil kod ise genel durunu itibari ile durumu iyi olup ayaktan başvuran ve hayati tehdit
oluşturmayan basit sağlık sorunları bulunan aciliyeti olmayan hastaları tanımlamaktadır (Sağlık
Bakanlığı, 2020; Bayat ve Şener Uslu, 2016).
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•

Sağlık Bakanlığı renk kodlaması ve triyaj uygulaması:

RENK

YEŞİL
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RENK

KIRMIZI
TRİYAJ UYGULAMASINDA HEMŞİRENİN ROLÜ
Acil servis hemşireleri acil bakım sisteminin asıl üyeleridir. Acil bakım ve triyaj
uygulamalarında hemşirelik görev yetki ve sorumluluklarının tanımlanması sistematik bir
yaklaşım sağlanması, hemşirelik hizmetlerinin gelişmesi ve olağanüstü durumlarda acil planın
oluşturulması adına önem taşımaktadır (Isır, 2006; Karakovan ve Eti Aslan, 2011).
Ülkemizde 08.03.2010 tarih ve 27515 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren Hemşirelik
Yönetmeliği'nde sağlık hizmeti sunulan kurum ve kuruluşlarda görev yapan hemşirelerin
çalışma alanlarına, pozisyonlarına ve eğitim durumlarına, çalıştığı birime göre görev, yetki ve
sorumlulukları belirlenmiştir (T.C. Resmi Gazete, 08 Mart 2010, sayı: 27515). Acil servis
hemşiresinin görevleri içerisinde yer alan triyaj uygulamalarına ilişkin görevleri şu şekilde
sıralanabilir;
– Acil servise başvuran hastanın kabulünü sağlamak,
– Başvuru yapan hastalar arasında öncelik belirlemek yani triyaj uygulamasını yürütmek,
– Sevk, kayıt, resmi prosedür ve evrak işlerinin takibini yapmak,
– Hastanın yaşam bulgularını almak, allerji varlığı, tıbbi-cerrahi işlem öyküsü, kullandığı
ilaçları, ağrı varlığı, boy-kilo, alkol-sigara kullanımı gibi parametreleri değerlendirmek ve tıbbi
öyküsünü almak,
– Teşhise yönelik tetkiklerin başlatılmasını sağlamak (EKG çekimi, radyolojik ve laboratuvar
tetkikleri).
– Kayıt ve bildirimi yerine getirmek,
– Hastanın değerlendirme sonunda en uygun bakımı alacağı bölüme yönlendirmek olarak
özetlenebilir (Isır, 2006; T.C. Resmi Gazete, 08 Mart 2010, sayı: 27515; www.tatd.org.tr,
Erişim tarihi: 31.01.2022).
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Triyaj hemşiresi 4 soruya cevap arar.
1. Bu hasta ölmek üzere olan bir hasta mı?
2. Bu hasta bekleyemeyecek durumda olan bir hasta mı?
3. Bu hasta acil serviste kaç kaynağa ihtiyaç duyar?
4. Bu hastanın vital bulguları nedir?
Acil servis hemşiresinin triyaj yaparken dikkat etmesi gereken kriterler
şunlardır;
1. Görünüm değerlendirme
Çevre ile etkileşim
Avutulabilirlik
Bakış, göz teması
Uygun konuşma
Kas tonüsü
Simetrik ya da anormal motor aktivite
2. Solunum çabası
İşitsel değerlendirme (Horlama, çağıldama, boğuk ses, kısık ses ile
konuşmak)
Görsel değerlendirme (Anormal duruş, çekilme, burun kanadı solunumu,
takipne)
3. Cilt değerlendirmesi
Soluk, soğuk, aşırı terli cilt
Benekli alacalı görünüm
Siyanoz
4. Karar verme
Triyaj odası
Resüsitasyon odası
5. Doktor gelene kadar stabilizasyon
6. Güvenli triyaj yönetimi (Şen, 2017)
SONUÇ
Tanı konmamış ya da bir travma sonrası acil servise başvuran stresli, kaygılı hasta ve ailelerinin
ilk karşılaştıkları sağlık profesyoneli triyaj hemşiresidir. Triyaj hemşiresinin hasta güvenliğini
sağlaması, hasta akışını koordine etmesi ve tıbbi kaynakları yönlendirmesi gerekmektedir.
Triyaj hemşiresi hastanın durumunu anlayabilecek gelişmiş tanılama becerisine sahip olmalı,
hastanın durumunun aciliyetine göre gerekli verileri toplayabilmeli, fiziki değerlendirme
yapabilmeli, sonuçları yorumlayıp, telaşsız bir şekilde kısa sürede ve doğru karar verebilmeli,
hastalıklarla ilgili kapsamlı bir bilgi birikimine ve organizasyon yeteneğine sahip olmalı ve
bununla birlikte zamanı iyi yönetebilmelidir. Acil servislerdeki hemşirelik uygulamaları diğer
kliniklerdeki hemşirelik uygulamalarından farklılık içerir (Fry ve Burr, 2002; Murray, 2003;
Karaçay ve Sevinç, 2007; Tarhan Ataseven ve Akın, 2016; Küçükoğlu ve ark., 2017). Acil
durum gerektiren vakaların olması, iş yoğunluğunun fazla olmasına rağmen zamanın kısıtlı
olması, hemşirelik uygulamalarını karmaşık hale getirmektedir. Bu sebeple triyaj uygulayacak
olan hemşirenin triyaj süreci ile ilgili iyi bir eğitim alması ve aynı zamanda iyi bir hemşirelik
deneyime sahip olması gerekir. ENA (Emergency Nurses Association), triyaj hemşiresinin en
az 6 ay acil servis deneyimi olmasını, temel yaşam desteği, ileri yaşam desteği, travma

Full Text Book

Page 554

euroasiasummit.org

INTERNATIONAL EUROASIA
Congress on Scientific Researches and Recent Trends 9
18-20 February 2022/Antalya – Turkey

hemşireliği, pediatrik kurs ve acil hemşireliği sertifikasına sahip olmasını öngörmektedir. ENA,
triyaj süresinin en fazla 2-5 dk arasında olmasını önermekle birlikte, zaman aralığının hasta yaşı
ile artacağını belirtmiştir. Triyaj hemşiresi bütüncül bir yaklaşım benimsemeli, ekip arkadaşları,
hasta ve hasta yakınları ile iletişim becerisinin gelişmiş olması gerekmektedir (Fry ve Burr,
2002; Murray, 2003; Karaçay ve Sevinç, 2007; Tarhan Ataseven ve Akın, 2016; Küçükoğlu ve
ark., 2017).
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MİKROÇİP ELEKTRONİK DEVRE ELEMANLARINDAKİ ISI TRANSFERİNİN
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HEAT TRANSFER IMPROVEMENT IN MICROCHIP ELECTRONIC CIRCUIT
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ÖZET
Elektronik devre üzerinde ne kadar çok mikroçip bulunabilirse o cihaz teknolojik olarak o denli
gelişmiş olur. Fakat, küçük hacimlerde bulunan mikroçiplerin gelişimine engel olan aşırı
ısınmaları sonucu sıcaklıklarının artışı önlenmelidir. Yüksek performanslı bir soğutma tekniği
olan çarpan jet- çapraz akış mikroçiplerden olan ısı transferini iyileştirme potansiyeline sahiptir.
Bu çalışmada, küp ve oyuk şekle sahip desenli bakır plakalı yüzeylerden olan ısı transferi
çarpan jet - çapraz akış birleşik jet etkisi kullanılarak farklı kanatçık yerleşimlerine göre
birbirleriyle karşılaştırmalı ve sayısal olarak incelenmiştir. Sayısal inceleme, sürekli ve üç
boyutlu enerji ve Navier-Stokes denklemlerinin k-ε türbülans modeli ile Ansys-Fluent
programının kullanılarak çözülmesiyle gerçekleştirilmiştir. Çapraz akışın desenli yüzeylere
yönlendirilmesinde 60o sabit kanatçık açısına sahip kanatçık kullanılmış olup, kanatçığın
uzunluğu D jet giriş çapına eşittir. Her iki desen şekilli kanalda, kanatçık jet akış girişinden
itibaren çapraz akışlı kanal girişine doğru D ve 2D olarak farklı mesafelerde yerleştirilmiştir.
Kanalda kullanılan akışkan su olup, kanalın alt ve üst yüzeyleri ve kanatçık adyabatiktir.
Desenli yüzeyler, 1000 W/m2 sabit ısı akısına sahiptir. Jet-plaka arası mesafeler (H) 3D ve 6D
olup, akışkan Re sayısı aralığı 11000-15000’ dir. Çalışmanın sonuçları, literatürdeki çalışmanın
deneysel sonuçlarıyla kıyaslanmış ve birbirleriyle uyumlu oldukları belirlenmiştir. Sonuçlar,
her bir küp ve oyuk desenli yüzeyler için ortalama Nu sayısı ve yüzey sıcaklık değişimleri
olarak incelenmiştir. Re = 15000’ de kanatçıksız ve 60o kanatçık açısında ve farklı kanatçık
mesafelerinde küp ve oyuk desenli kanallar boyunca birleşik jet akışın hız ve sıcaklık konturu
dağılımları sunulmuştur. Re = 13000’ de H = 3D mesafede N = 2D için küp ve oyuk desenli
kanatçıklı kanallarda kanatçıksız duruma göre kanallardaki tüm desenli yüzeyler için ortalama
Nu sayısında (Num) sırasıyla %23.43 ve %22.58’ lik artışlar elde edilmiştir.
Anahtar kelimeler: Mikroçip, Çarpan jet-çapraz akış, Kanatçık mesafesi, Desen.
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ABSTRACT
The more microchips can be found on the electronic circuit, the device is more technologically
advanced. However, the increase in temperature as a result of their overheating, which prevents
the development of microchips in small volumes, should be prevented. Impinging jet-crossflow, a high-performance cooling technique, has the potential to improve heat transfer from
microchips. In this study, heat transfer from cube and hollow shaped patterned copper plate
surfaces was investigated numerically and comparatively with each other according to different
fin placements by using the impinging jet - cross flow combined jet effect. Numerical research
was carried out by solving steady and three - dimensional energy and Navier-Stokes equations
using the k-ε turbulence model and Ansys-Fluent program. A fin with a fixed fin angle of 60°
is used to direct the cross flow to the patterned surfaces, and the fin length is equal to the D jet
inlet diameter. In both pattern shaped channels, the fin was placed at different distances in D
and 2D from the jet flow inlet towards the cross flow channel inlet. The fluid used in the channel
is water, and the upper and lower surfaces of the channel and the fin are adiabatic. Patterned
surfaces have a constant heat flux of 1000 W/m2. The distances between the jet and the plate
(H) are 3D and 6D, and the fluid Re number range is 11000-15000. The results of the study
were compared with the experimental results of the study in the literature and it was determined
that they were compatible with each other. The results were analyzed as the mean Nu number
and surface temperature changes for each cube and hollow patterned surfaces. The velocity and
temperature contour distributions of the combined jet flow along the cube and hollow patterned
channels at Re = 15000, without fin and 60° fin angle and different fin distances were presented.
At Re = 13000, for N = 2D at H = 3D distance, 23.43% and 22.58% increases were obtained in
the average Nu number (Num) for all patterned surfaces in the ducts compared to the case
without fins in patterned finned channels of cube and hollow, respectively.
Keywords: Microchip, Impingement jet - cross flow, Fin distance, Pattern.
GİRİŞ
Elektronik cihazlarda artan mikroçip sayısına bağlı olarak cihazın kapasitesi ve hızı
artmaktadır. Ancak, bu yüksek performans artışı beraberinde önemli bir sorun olan ısınma
problemini gündeme getirmektedir. Eğer, cihaz teknolojik olarak belirlenen sınırları aşacak
kadar ısınıp yüksek sıcaklıklara ulaşırsa cihazın kullanım performansı düşer. Bu sıcaklık artışı
engellenemezse ilerleyen aşamalarda cihaz bozularak kullanılamaz hale gelebilir. Cihazların
sorunsuz ve uzun süreli çalışabilmeleri için etkili bir şekilde soğutulmaları şarttır. Bunun için
çeşitli soğutma yöntemleri uygulanmaktadır. Bu yöntemlerden en yaygın olarak kullanılanı
çapraz akış ile soğutma yöntemidir. Bu yöntem, soğuk akışkanın fan ile bütün elektronik devre
üzerine yollanması ve böylece devre elemanlarının tümünün soğutulması prensibine dayanır.
Fakat bu yöntem, tüm devre elemanlarının soğutulmasını temel aldığından çok yüksek
sıcaklıklara ulaşmış elemanların soğutulmasını sağlayamayabilir. Bir diğer soğutma yöntemi
ise, çarpan jet ile soğutmadır. Bu yöntemde, soğuk akışkan lüle ile yüksek sıcaklıktaki bir
yüzeye noktasal olarak püskürtülür. Çarpan jetler, çok yüksek sıcaklığa ulaşmış bir elektronik
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devre elemanın soğutulmasını sağlayabilirken, devrenin tümünün soğutulmasında başarısız
olabilmektedir. Bir elektronik devre sıcaklık değerleri birbirinden oldukça farklı olan birçok
eleman bulundurabilmektedir. Bu nedenle, tek tip bir soğutma yöntemi ile tüm devreyi güvenli
çalışma sıcaklıkları içinde tutabilecek şartlara erişmekte sıkıntı yaşanabilir. Bundan dolayıdır
ki; çarpan jet ve çapraz soğutma yönteminin birlikte kullanılması soğutma verimi yüksek
faydalı bir durum sağlayabilir. Çapraz akış ile devre elemanlarının tümü belirli bir dereceye
kadar soğutulurken, devrede yalnızca çok yüksek sıcaklıklara ulaşmış olan elemanlar ise çarpan
jet akışı ile yersel olarak soğutulabilmektedir. Böylece, ana kartı meydana getiren bütün
elektronik devre elemanlarının sıcaklıkları güvenli bir sınırda tutulabilmektedir (Kılıç, 2018;
Teamah vd., 2015).
Literatür incelendiğinde sadece çapraz akış veya sadece jet akışın kullanıldığı birçok çalışma
mevcuttur. Bu çalışmada da araştırılan geometri daha çok jet akışa benzerlik gösterdiğinden,
literatür incelemesinde jet akış üzerinde durulmuştur. Ayrıca, literatürde çarpan jetler üzerine
çok sayıda deneysel ve sayısal inceleme bulunmaktadır. Bu çalışmalarda ise esas itibariyle
çarpan jetler için akışkan seçimi, akış alanın geometrisi, kullanılan türbülans modeli, Re sayısı,
jet ile çarpma yüzeyi arasındaki mesafe ve elektronik elemana uygulanan ısı akısı gibi
değişkenlerin ısı transferine olan etkilerine odaklanılmıştır. Bununla birlikte, çapraz akış ve
çarpan jet akışının kombine olarak kullanıldığı elektronik devre soğutma teknikleri ile ilgili
gerçekleştirilen çalışma sayısı oldukça az olup, akışın kanal içerisinde yüzeyler üzerine
yönlendirilmesine yönelik herhangi bir çalışmaya ulaşılan literatürde rastlanmamıştır.
Hadipour vd., (2018), sabit ısı akılı iç bükey bir yüzey üzerine gönderilen çarpan dairesel bir
jet akışının akış ve ısı transferi karakteristiklerini, farklı jet-plaka oranları için deneysel ve
sayısal olarak araştırmışlardır. H/D (kanal yükseklik/jet giriş çapı) oranı 0.1-4, Reynolds sayısı
aralığı 10000-35000 ve jet çapları 18-30 mm değerlerini için inceleme yapmışlardır. Aynı Re
sayısında jet çapı artışının, ısı transferini arttırdığını saptamışlardır. Küçük H/D oranlarında
daha iyi bir soğutma etkisi elde etmişlerdir. Re sayısının 10000 ve H/D oranının 0.1 olduğu
durumda, sırasıyla H/D oranı 0.4, 1 ve 4 olduğu durumla kıyaslandığında ortalama Nu sayısında
%44.5, %55.3 ve %9.22 lik artışlar elde etmişlerdir. Baydar (1999), alt yüzeye
konumlandırılmış tek ve çift çarpan jetlerin, üst yüzeye doğru dik bir şekilde püskürtülmesiyle
meydana gelen akış alanının deneysel araştırmasını gerçekleştirmişlerdir. Re sayısı 500-10000
ve H/D 0.5-4 oranı için değerlendirmeler yapmışlardır. Re>2700 ve H/D<2 için tek ve çift jet
uygulamalarıyla çarpma yüzeyinde atmosfer basıncından düşük bölgelerin meydana geldiğini
saptamışlardır. Köseoğlu (2007), jet ve çarpma yüzeyi arasındaki sıcaklık farkının ısı
transferine olan etkisini deneysel ve sayısal olarak araştırmışlardır. Re sayısı aralığı 250-10000,
H/D aralığı 2-12 ve 10-3000 ısı akısı değerlerinde çalışmışlardır. Düşük Reynolds sayılı jet
akışlarda ısı transferinde %35 civarında artış saptamışlardır. Jet kesit alanının artışıyla ısı
transferinde kayda değer değişiklik gözlemlemişlerdir. Choo vd., (2012) deneysel olarak eğimli
bir çarpan jetin, küçük jet-plaka mesafelerinde ısı transferine olan etkisini araştırmışlardır. Bu
amaçla, 0°ငθင40° eğim açısı, H/Dင1 jet plaka mesafesi ve 5000-15000 Re sayısında
çalışmışlardır. Bölek (2007), sayısal olarak çarpan jetlerin farklı düzlemlere çarpıtılmasıyla
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oluşan akış ve ısı transferini farklı Re sayılarında ve H/D oranlarında etkisini araştırmıştır. En
yüksek ısı transferi miktarını Re sayısı 20000 Re sayısı değerinde ve 6 H/D mesafesi için elde
etmiştir.
Larraona vd., (2013), sayısal olarak sabit ısı akılı elektronik bir devre elemanının çarpan jet ve
çapraz akış ile soğutulmasını araştırmışlardır. Ortalama Nu sayısının elektronik elemanın
yüksekliği ile ters, kanal Re sayısı ve hız oranlarıyla doğru orantılı olarak arttığını
belirlemişlerdir. Jet çapı artışıyla ortalama Nu sayısında küçük bir artış sağladığını
gözlemlemişlerdir. Çarpan jet-çapraz akışın, yalnızca kanal akışı kullanılmasına göre daha
yüksek soğutma verimliliği sağladığını saptamışlardır. Demircan (2019), sayısal olarak bir
elektronik devre elemanının, çapraz akış ve çarpan jet uygulamasıyla soğutulmasını
araştırmıştır. Re sayısı aralığı 30000-90000, jet ve kanal hız oranının farklı değerleri için
incelemeler gerçekleştirmiştir. Re sayısının ve hız oranlarının artışıyla ısı transferinin önemli
oranda arttığını belirlemiştir. Mergen (2014), sayısal olarak sabit ısı akılı (3500 W/m 2) bir
elektronik elemanın çarpan jet ve çapraz akışla soğultulmasını araştırmıştır. Çalışmasının
sonucunda jet Re sayısının kanal Re sayısına oranı azaldıkça ısı transferinin azaldığını
belirlemiştir. Maghrabie vd. (2017), sayısal olarak bir kanal boyunca sıralanmış yedi adet
elektronik elemandan oluşan bir sistemin çarpan jet-çapraz akış ile soğutulmasını
araştırmışlardır. Jet konumu değişikliğinin ısı transferini etkilediğini saptamışlardır.
Bu çalışmada, küp ve oyuk şekle sahip desenli bakır plakalı yüzeylerden olan ısı transferi
çarpan jet - çapraz akış birleşik jet etkisi kullanılarak farklı kanatçık yerleşimlerine göre
birbirleriyle karşılaştırmalı ve sayısal olarak incelenmiştir. Sayısal inceleme, sürekli ve üç
boyutlu enerji ve Navier-Stokes denklemlerinin k-ε türbülans modeli ile Ansys-Fluent
programının kullanılarak çözülmesiyle gerçekleştirilmiştir. Çapraz akışın desenli yüzeylere
yönlendirilmesinde 60o sabit kanatçık açısına sahip kanatçık kullanılmış olup, kanatçığın
uzunluğu D jet giriş çapına eşittir. Her iki desen şekilli kanalda, kanatçık jet akış girişinden
itibaren çapraz akışlı kanal girişine doğru D ve 2D olarak farklı mesafelerde (N)
yerleştirilmiştir. Kanalda kullanılan akışkan su olup, kanalın alt ve üst yüzeyleri ve kanatçık
adyabatiktir. Desenli yüzeyler, 1000 W/m2 sabit ısı akısına sahiptir. Jet-plaka arası mesafeler
(H) 3D ve 6D olup, akışkan Re sayısı aralığı 11000-15000’ dir. Çalışmanın sonuçları,
literatürdeki çalışmanın deneysel sonuçlarıyla kıyaslanmış ve birbirleriyle uyumlu oldukları
belirlenmiştir. Sonuçlar, her bir küp ve oyuk desenli yüzeyler için ortalama Nu sayısı ve yüzey
sıcaklık değişimleri olarak incelenmiştir.
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SAYISAL İNCELEME
Çalışmada, üç boyutlu ve sürekli olarak küp ve oyuk şekilli desenli yüzeyler üzerindeki çarpan
jet -çapraz akışın zorlanmış taşınım ile ısı transferinin sayısal hesaplamalı çözümünde Ansys Fluent programı kullanılmıştır.
Jet akışı uygulanması sonucu kanal içerisinde düzensiz akış dalgalanmaları oluşacağından
çalışma türbülanslı olarak modellenmiştir. Bu nedenle, çalışmada türbülans modeli olarak k-ε
türbülans modeli kullanılmıştır. Konu ile ilgili literatürde incelenen çalışmalarda Re sayısının
3500-15000 aralığında olduğu görülmektedir. Bu çalışmada da literature benzer şekilde tam
gelişmiş bir türbülanslı akışta çalışabilmek için Re sayısının 11000-15000 aralığında olduğu
değerlerde çalışılmıştır. Kanaldaki akış ve ısı transferinin çözümü aşağıdaki gibi gövde
kuvvetinin bulunmadığı kararlı durumdaki türbülanslı akış için zaman ortalamalı kütle,
momentum ve enerjinin korunumu denklemlerinden türetilen kısmi türevli diferansiyel
denklemlerin çözümüyle gerçekleştirilmiştir (Wang ve Mujumdar, 2005; Karabulut ve Alnak,
2021).
Süreklilik ve momentum denklemleri için yakınsama ölçeği 10-6 olup, enerji denklemi için bu
değer 10-7’dir.
Süreklilik denklemi
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Türbülans kinetik enerji yutulma terimi
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Bu denklemlerde ߩ akışkanın yoğunluğunu, k türbülanslı akışın kinetik enerjisini, ui, x, y ve z
eksenleri doğrultusundaki hız bileşenlerini, ߤ akışkanın viskozitesini, ߪk türbülanslı kinetik
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enerji Prandtl sayısını (ߪk ൌ 1) göstermektedir. Türbülanslı kinetik enerji üretimi (Gk) ve
türbülanslı akışın viskozitesini ሺߤ௧ ሻ veren eşitlikler aşağıda verilmiştir (Wang ve Mujumdar,
2005; Karabulut ve Alnak, 2021).
wu j
Gk  U uicu cj
(6)
wxi

Pt

k2

CP U

(7)

H

C1ε, C2ε ve Cߤ katsayıları, ߪε ise türbülans yutulma Prandtl sayısını temsil etmektedir ve sırasıyla
C1ε = 1.44, C2ε = 1.92, Cߤ = 0.09 ve ߪε = 1.3 olarak alınmıştır (Saleha vd., 2015).
Elektronik elemanların yüzeylerindeki ortalama taşınım ısı transferi katsayısı Eş. 8, Nusselt
sayısı (Nu) ise Eş. 9 vasıtasıyla hesaplanmaktadır (Incropera vd., 2007).
qcc
h
(8)
Ty  Ta
Nu sayısı, taşınımla ısı transferinin iletimle ısı transferine oranıdır.
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Burada, Ta ve Ty sırasıyla su akışkanının ve elektronik elemanın ortalama yüzey sıcaklıkları
(K), ka akışkanın ısı iletim katsayısı (W/m.K), 3.m elektronik elemanın akışkanla temasta olan
toplam yüzey uzunluğu (m), h ve hm sırasıyla yüzey üzerindeki yerel ve ortalama ısı taşınım
katsayısı (W/m2.K), n yüzeye dik yön olup ortalama Nu sayısı (Num) aşağıdaki gibi
hesaplanmaktadır.
Ortalama ısı taşınım katsayısı
hm
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3.m
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³ hdx
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Kanal hidrolik çapı
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(12)

Bu denklemde Ak kanalın kesit alanı, Pk kanalın ıslak çevresi, H ve W ise sırasıyla kanalın
yükseklik ve genişliğidir. Jetin hidrolik çapı ise jet girişi daire olduğundan D jet girişinin çapına
eşittir (Dhjet = D).
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Kanal ve Jet Reynolds sayıları ise sırasıyla Eş. (13) ve Eş. (14) yardımıyla belirlenmektedir.
Rek

U aVk Dhk
Pa

(13)

Re j

U aV j D
Pa

(14)

Bu eşitliklerde, ρa ve μa sırasıyla suyun yoğunluğu (kg/m3) ve viskozitesi (kg/s.m), Vk ve Vj ise
sırasıyla suyun kanal ve jet akış hızlarıdır (m/s).
GEOMETRİK MODEL
Çalışmada kullanılan çarpan jet-çapraz akışlı kanallar ve kanallardaki küp ve oyuk desenli
yüzeylere sahip elektronik elemanlara ait ölçüler ve sınır şartları Şekil 1’ de gösterilirken,
desenli yüzeylerin geometrik boyutlandırılmasına ait ölçüler ise Tablo 1’ de belirtilmiştir.
Bunun yanı sıra, bu çalışmada yapılan kabuller şunlardır:
a) Akış hacmi üç boyutlu, sürekli ve türbülanslıdır.
b) Hem jet akışkanı hem de kanal girişindeki çapraz akış için kullanılan akışkan
sıkıştırılamaz sudur.
c) Küp ve oyuk desenli mikroçip devre elemanı yüzeylerine sabit ısı akısı uygulanmıştır.
d) Akışkanın ısıl özellikleri sabit olup, dinamik viskozitesi μ = 0.00080340 N.s/m2, ısıl
iletkenliği k = 0.6172 W/m.K, yoğunluğu ρ = 995.80 kg/m3, özgül ısısı c = 4178.40
J/kg.K olarak alınmıştır.
e) Kanal ve açılı kanatçık yüzeyleri adyabatiktir
f) Akışkan ve desenli yüzeyler için ısı üretimi yoktur.

A

B

Şekil 1. A - küp B - oyuk şekilli çarpan jet - çapraz akışlı kanalların şematik
görünüşleri
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Tablo 1. Küp ve oyuk desenli yüzeylere ait geometrik boyutlandırma ölçüleri
D
L
W
H
m
θ
N

Model Boyutlandırması
15 mm
66D
4D
3D, 6D
20 mm
60o
D, 2D

SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sunulan çalışmada yalnızca jet akışın olduğu durum için farklı Re sayılarında incelemeler
yapılarak ulaşılan sonuçlar ile Ma ve Bergles (1983) tarafından yapılan deneysel araştırmalar
sonucu elde edilen bağıntı kullanılarak ( Nu 1.29Re0.5 Pr 0.4 ) ulaşılan sonuçlar birbirleriyle
karşılaştırılmıştır (Şekil 2). Şekil 2’ den görülebildiği gibi Ma ve Bergles (1983)’ in deneysel
sonuçlarıyla bu çalışmanın sayısal sonuçları birbirleriyle oldukça uyumlu ve tutarlıdır.

Şekil 2. Sunulan çalışma ve Ma ve Bergles (1983)’ in deneysel sonuçlarının
Tablo 2’ de ağ sayısının Nu sayısı üzerindeki etkisini belirleyerek kanal için en uygun sayıda
ağ elemanı kullanabilmek amacıyla kanatçıksız çarpan jet - çapraz akışlı kanalda ağ sayısının
ortalama Nu sayısı üzerindeki etkisi farklı Re sayılarında verilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre
kanatçıksız kanalda 2022840 sayıda ağ elemanının güvenilir sonucu vereceği belirlenmiştir.
Bununla birlikte, simülasyonlarda kullanılan ağ yapısı şekli düzgün dörtyüzlüdür.
Tablo 2. Ağ elemanı sayısına göre Num sayısının Re sayısı ile değişimi
Ağ elemanı
sayısı
1758412
2022840
2245786
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Num
86.48
86.52
86.52

Re = 7000
Num
108.84
108.88
108.87
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Şekil 3 ve 4’ de sırasıyla küp ve oyuk desenli yüzeylere ait kanaldaki desen sıralarına göre Re
sayısına bağlı olarak ortalama Nu sayısının kanatçığın kanaldaki konumu (N = D ve 2D) ve
kanal yüksekliğiyle (H = 3D ve 6D) değişimi verilmektedir. Her iki desenli yüzeyde de çapraz
akışın etkisinde olan Desen 1 incelendiğinde kanatçık konumunun 2D mesafede ve kanal
yüksekliğinin 3D olduğu durumda bu desen sırası için en yüksek ortalama Nu sayısı değerine
küp şekilli desen için ulaşılmaktadır. Aynı sıradaki desen için daha sonra N = D ve H = 3D ve
kanatçıksız H = 3D olarak Nu sayısı değerleri sıralanmaktadır. Bununla birlikte, oyuk desen
için bu desen sırasında (Desen 1) elde edilen Nu sayısı değerleri daha düşüktür. Kanal mesafesi,
3D’ den 6D’ ye çıkarıldığında ise akışkanın desenli yüzey ile teması azaldığından Nu sayısı
değerleri de azalmaktadır. İkinci sırada bulunan Desen 2, çapraz akışa ek olarak doğrudan
çarpan jet etkisinde olduğundan birleşik jet akışına maruzdur. Bu nedenle, hem küp hem de
oyuk desenli yüzeyler için bu sıradaki desenlerin sahip olduğu ortalama Nu sayıları Desen 1’
den daha fazladır. Desen 2 ve Re = 15000 için N = 2D ve H = 3D için sırasıyla küp ve oyuk
desenli yüzeylerin bulundukları kanaldaki ortalama Nu sayısı değerleri Desen 1’ den %14.06
ve %17.06 daha yüksektir. Bununla birlikte, küp desenli yüzeyler için elde edilen Nu sayısı
değerleri oyuk desenli yüzeylerden daha fazladır. Desen 3 için Nu sayısı değerleri analiz
edildiğinde ise kanal sonunda bulunan bu desen için her iki desenli yüzey için de birleşik jet
etkisinin azalmasına bağlı olarak Nu sayısı değerleri azalırken, kanatçıksız durumlar da dahil
olmak üzere yalnızca H = 6D kanal yüksekliğinde akışkanın kanal içerisindeki akışıyla desenli
yüzeylerle teması sayesinde Nu sayısı değerleri Desen 2’ ye göre daha fazla olmaktadır. Küp
desenli yüzey için Re = 15000 ve N = D, H = 3D’ de Desen 3 için Desen 2’ ye göre Nu sayısı
%9.85 azalırken, aynı kanatçık konumunda H = 6D için %11.12 artış sergilemektedir. Bu
nedenle, jet-desen arası mesafeye (H) bağlı olarak akışkanın kanal içerisindeki karışım durumu
önemlidir.
Desen sıralarına göre sırasıyla küp ve oyuk desenli yüzeylerin sahip oldukları ortalama yüzey
sıcaklığı değişimleri kanaldaki kanatçıkların konumları (N = D ve 2D) ve jet-plaka arası
mesafeye (H = 3D ve 6D) göre Re sayısına bağlı olarak Şekil 5 ve Şekil 6’ da gösterilmektedir.
Re sayısının artışına bağlı olarak birleşik jet etkisiyle yüzeylerden olan ısı transferiyle her iki
desenli yüzey için yüzey sıcaklıkları azalmaktadır. H = 3D ve N = 2D için yüzey sıcaklık
değerleri diğer kanatçık konumu olan N = D ve jet-plaka arası mesafeye göre (H = 6D) daha
düşüktür. Yalnızca, Desen 3 için H = 6D ve N = 2D’ de Desen 2 ile karşılaştırıldığında birleşik
jet etkisinin kanaldaki konumuna bağlı olarak daha düşük yüzey sıcaklık değerlerine
ulaşılmaktadır. Bu nedenle, desenli yüzey şekilleri ve kanal tasarımına bağlı olarak desen
yüzeylerinin soğuma miktarları birbirinden farklı olabilmektedir.
Tablo 3’ de Re = 13000’ de kanaldaki desenli yüzeylerin her üçü için de ortalama Nu sayısı
(Num) ve ortalama yüzey sıcaklık (Tm) değişimleri gösterilmektedir. Kanatçıksız duruma göre
kanallara kanatçık eklendiğinde birleşik jet akış desenli yüzeylere daha iyi
yönlendirilebildiğinden her iki desenli yüzey için de yüzeylerdeki Num değerleri artarken, Tm
değerleri düşmektedir. Bununla birlikte, desenli yüzeyler üzerinde tüm desenler
düşünüldüğünde birleşik jet etkisinin daha fazla olduğu H = 3D mesafesinde ve N = 2D kanatçık
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Küp Desen

Desen 1

Oyuk Desen

Desen 1

Küp Desen

Desen 2

Oyuk Desen

Desen 2

Küp Desen

Desen 3

Oyuk Desen

Desen 3

Şekil 3. Küp desenli yüzeylerde her bir
desenli yüzey için kanatçık konumuna
(N) ve jet-plaka arası mesafeye (H)
göre ortalama Nu sayısının Re sayısı
ile değişimi
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Küp Desen

Oyuk Desen

Desen 1

Desen 1

Küp Desen

Desen 2

Oyuk Desen

Desen 2

Küp Desen

Desen 3

Oyuk Desen

Desen 3

Şekil 5. Küp desenli yüzeylerde her
bir desenli yüzey için kanatçık
konumuna (N) ve jet-plaka arası
mesafeye (H) göre ortalama yüzey
sıcaklığının Re sayısı ile değişimi
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konumunda küp desenli yüzeylerin Num değerleri oyuk desenli yüzeylerden daha fazladır. Buna
bağlı olarak ortalama yüzey sıcaklık değerleri de daha düşüktür. Re = 13000’ de H = 3D
mesafede N = 2D için küp ve oyuk desenli kanatçıklı kanallarda kanatçıksız duruma göre
kanallardaki tüm desenli yüzeyler için ortalama Nu sayısında (Num) sırasıyla %23.43 ve
%22.58’ lik artışlar elde edilmiştir.
Tablo 3. Re = 13000 için küp ve oyuk desenli kanallarda tüm desenli yüzeyler
için Num ve Tm değerleri
Re = 13000
Kanatçıksız - Num
60o Kanatçıklı - N = D - Num
60o Kanatçıklı - N = 2D - Num
Kanatçıksız - Tm (K)
60o Kanatçıklı - N = D – Tm (K)
60o Kanatçıklı - N = 2D – Tm (K)

H = 3D
Küp
Oyuk
Desenli
Desenli
Yüzeyler Yüzeyler
158.15
148.23
185.22
168.45
195.21
181.71
304.31
304.56
304.08
304.21
303.90
303.98

H = 6D
Küp
Oyuk
Desenli
Desenli
Yüzeyler Yüzeyler
108.84
101.82
101.64
102.01
104.83
103.70
305.44
305.88
305.73
305.80
305.62
305.76

Şekil 7 ve 8’ de Re = 15000 için kanatçıksız, 60o açılı kanatçıklı kanallarda farklı kanatçık
konumlarında (N = D ve 2D) ve H = 3D jet-plaka arası mesafede küp ve oyuk desenli yüzeyler
için (a) hız ve (b) sıcaklık konturu dağılımları sunulmaktadır. Hız konturu dağılımlarında her
iki desenli yüzey şekilli kanallarda desenli yüzey aralarındaki boşluklarda oluşan yeniden
dolaşım bölgeleri görülebilmektedir. Bu yeniden dolaşım bölgeleri sıcaklık konturu
dağılımlarından da görülebildiği gibi akışkan sıcaklığının ve buna bağlı olarak da yüzey
sıcaklıklarının artmasına sebep olmaktadır. Bununla birlikte, yine hız konturu dağılımından
kolaylıkla görülebildiği gibi Desen 2 ve Desen 3 üzerinde jet akışa bağlı olarak akışkan hızları
artmaktadır. Böylece, bu etki desenli yüzeylerden olan ısı transferini artırmaktadır. Kanallara
kanatçık eklendiğinde (θ = 60o) kanatçığın birleşik jet akışı desenli yüzeyler üzerine daha iyi
yönlendirebilmesi sayesinde Desen 2 ve Desen 3 üzerindeki akışkan hareketliliği
iyileştirilmiştir. N = 2D olduğunda ise her iki desen şekli için Desen 1 üzerindeki akışkan hızı
artmıştır. Bu etkilere bağlı olarak da desenli yüzeylerden olan ısı transferi iyileştirilmiştir.
Küp Desen

Kanatçıksız, H = 3D

Hız
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Oyuk Desen

Kanatçıksız, H = 3D

Hız

m/s
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Sıcaklık

(b)

Sıcaklık

(a)

(b)

(a)

(b)

Hız

Sıcaklık

K

(a)

(b)

Hız

m/s

K
Oyuk Desen

60o - N = 2D, H = 3D

m/s

K
Oyuk Desen

60o - N = D, H = 3D

m/s

Küp Desen

60o - N = 2D, H = 3D

Hız

Sıcaklık

Küp Desen

60o - N = D, H = 3D

Hız

K

(a)

m/s

SONUÇLAR VE ÖNERİLER
Bu çalışmada, 1000 W/m2 sabit ısı akısına sahip bakır plakalı küp ve oyuk desenli yüzeylerin
çarpan jet - çapraz akış birleşik jet tekniği ile kanatçıksız, 60o ve D ve 2D olarak farklı
mesafelerde kanatçık yerleştirilerek soğutulmaları birbirleriyle karşılaştırmalı sayısal olarak
incelenmiştir. Sayısal inceleme, sürekli ve üç boyutlu olarak enerji ve Navier-Stokes
denklemlerinin k-ε türbülans modeli ile Ansys-Fluent programının kullanılarak çözülmesiyle
yapılmıştır. Kanalda kullanılan akışkan su olup, kanalın alt ve üst yüzeyleri ve kanatçık
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Sıcaklık

(b)

Sıcaklık

K

Şekil 7. Küp desenli yüzeylerde H = 3D
için kanatçık konumuna (N) göre (a) Hız,
(b) Sıcaklık konturu dağılımları
Re = 15000

(b)

K

Şekil 8. Oyuk desenli yüzeylerde H = 3D
için kanatçık konumuna (N) göre
(a) Hız, (b) Sıcaklık konturu dağılımları
Re = 15000

adyabatiktir. Desenli yüzeyler, 1000 W/m2 sabit ısı akısına sahiptir. Jet-plaka arası mesafeler
(H) 3D ve 6D olup, akışkan Re sayısı aralığı 11000-15000’ dir. Kanallarda referans çalışmalar
dikkate alınarak üçer adet desenli yüzey (küp ve oyuk) kullanılmıştır. Bu çalışmadan elde edilen
sonuçlar aşağıdaki gibi özetlenebilir:
- Her iki desenli yüzeyde de çapraz akışın etkisinde olan Desen 1 incelendiğinde kanatçık
konumunun 2D mesafede ve kanal yüksekliğinin 3D olduğu durumda bu desen sırası için en
yüksek ortalama Nu sayısı değerine küp şekilli desen için ulaşılmaktadır.
- Desen 1 için daha sonra N = D ve H = 3D ve kanatçıksız H = 3D olarak Nu sayısı değerleri
sıralanmaktadır. Bununla birlikte, oyuk desen için bu desen sırasında (Desen 1) elde edilen Nu
sayısı değerleri daha düşüktür.
- Kanal mesafesi, 3D’ den 6D’ ye çıkarıldığında ise akışkanın desenli yüzey ile teması
azaldığından Nu sayısı değerleri de azalmaktadır.
- İkinci sırada bulunan Desen 2, çapraz akışa ek olarak doğrudan çarpan jet etkisinde
olduğundan birleşik jet akışına maruzdur. Bu nedenle, hem küp hem de oyuk desenli yüzeyler
için bu sıradaki desenlerin sahip olduğu ortalama Nu sayıları Desen 1’ den daha fazladır. Desen
2 ve Re = 15000 için N = 2D ve H = 3D için sırasıyla küp ve oyuk desenli yüzeylerin
bulundukları kanaldaki ortalama Nu sayısı değerleri Desen 1’ den %14.06 ve %17.06 daha
yüksektir.
- Küp desenli yüzeyler için elde edilen Nu sayısı değerleri oyuk desenli yüzeylerden daha
fazladır. Desen 3 için Nu sayısı değerleri analiz edildiğinde ise kanal sonunda bulunan bu desen
için her iki desenli yüzey için de birleşik jet etkisinin azalmasına bağlı olarak Nu sayısı değerleri
azalırken, kanatçıksız durumlar da dahil olmak üzere yalnızca H = 6D kanal yüksekliğinde
akışkanın kanal içerisindeki akışıyla desenli yüzeylerle teması sayesinde Nu sayısı değerleri
Desen 2’ ye göre daha fazla olmaktadır.
- Küp desenli yüzey için Re = 15000 ve N = D, H = 3D’ de Desen 3 için Desen 2’ ye göre Nu
sayısı %9.85 azalırken, aynı kanatçık konumunda H = 6D için %11.12 artış sergilemektedir.
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- Re = 13000’ de H = 3D mesafede N = 2D için küp ve oyuk desenli kanatçıklı kanallarda
kanatçıksız duruma göre kanallardaki tüm desenli yüzeyler için ortalama Nu sayısında (Num)
sırasıyla %23.43 ve %22.58’ lik artışlar elde edilmiştir.
- Sonuç olarak, çarpan jet - çapraz akış birleşik jetli bir kanala kanatçıkların eklenmesi kanaldan
gelen çapraz akışı sıcaklığı artmış desenli yüzeyler üzerine daha fazla yönlendirerek yüzeyler
ve akışkan arasında teması artırdığından ısı transferini artırarak desenlerin soğumasını
iyileştirmektedir. Bu nedenle, kanal tasarımında akışkanın Re sayısı, jet-plaka arası mesafe (H),
soğutulacak yüzeylere verilen desen şekli yanında kanatçığın kanaldaki konumuna (N) da
dikkat edilmelidir.
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İN VİTRO SIĞIR EMBRİYO KÜLTÜR SOLÜSYONUNA KATILAN OLEİK VE
LİNOLEİK ASİDİN EMBRİYO BÜYÜKLÜĞÜNE ETKİSİ
THE EFFECT OF OLEIC AND LINOLEIC ACID ADDED TO IN VITRO BOVİNE
EMBRYO CULTURE SOLUTION ON EMBRYO SIZE
Prof. Dr. Tahir KARAŞAHİN
Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Aksaray.
ORCID NO: 0000-0003-2358-0389
ÖZET
Bu çalışmanın amacı sığır embriyo üretiminde in vitro kültür solüsyonlarına ilave edilen ve
oksidatif stresi engelleyici özelliğe sahip linoleik ve oleik asidin sığır embriyolarının büyüklüğü
üzerine etkisi araştırılmıştır. Çalışmada kullanılan sığır ovaryumları Ankara Çubuk ilçesi özel
bir mezbahadan temin edildi. Laboratuvara % 0,9’luk tuzlu su içerisinde getirilen bu
ovaryumlardan oositler elde edildikten sonra kalite sınıflandırması yapıldı. A ve B kalite
oositler in vitro embriyo elde etmek amacıyla kullanıldı. Maturasyon, kapasitasyon,
fertilizasyon ve embriyo kültürü işlemleri %5 CO2 ve %95 nem içeren 38,5 °C’lik inkübatör
ortamında gerçekleştirildi. Maturasyon medyumu olarak doku kültür medyumu 199 (TCM199) kullanıldı. İn vitro fertilizasyon işleminde Lalahan Hayvancılık Merkez Araştırma
Enstitüsü Suni Tohumlama Laboratuvarında üretilen ve içerisinde 175X105 spermatozoon
bulunan, 0,25 mL’lik ticari payetlerde dondurulmuş Holstein Fresian ırkı boğa spermaları
kullanıldı. Yaklaşık 5-6 saatlik fertilizasyon işleminden sonra oositlerin etrafındaki kumulus
hücreleri pipetleme yöntemiyle uzaklaştırıldı. Kumulus hücreleri uzaklaştırılan ve etrafında
bulunan hücrelerden temizlenen oositler Charles Rosecrans 1aa (CR1aa) kültür solüsyonlarına
alındı. Kumulus hücreleri uzaklaştırılan ve fertilize olan oositler 3 gruba ayrıldı. Birinci grup
linoleik asidin 10, 100 ve 1000 μM dozlarını ihtiva eden CR1aa kültür droplarına alındı. İkinci
grup oleik asidin 10, 100 ve 1000 μM dozlarını ihtiva eden CR1aa kültür droplarına alındı. Son
grup ise kontrol grubu olarak kullanılarak herhangi bir ilave yapılmadan CR1aa kültür
droplarının içerisine alındı. Her 100 μL CR1aa kültür solüsyonu damla içerisine ortalama 18’er
adet fertilizyona tabi tutulmuş oositler konuldu. Embriyoların ilk gelişme kontrolleri
inkübasyonun 48. saatinde, bölünmelerinin kontrolü amacıyla yapıldı. Kültürün 7. gününde
gelişen embriyoların çapları Nikon Digital Sight system programı yöntemiyle ölçüldü. Yapılan
değerlendirme sonucunda oleik asidin 10 μM dozunun ilave edildiği grupta embriyo çaplarının
en yüksek seviyede olduğu gözlendi. İn vitro sığır embriyosu kültür solüsyonu içerisine katılan
oleik asidin her üç dozununda linoleik asidin 3 dozundan ve kontrol grubunda bulunan
embriyolardan daha çaplarının büyük olduğu gözlendi. Linoleik asidin 100 μM dozunda kontrol
grubundan daha düşük embriyo çapı elde edildi. Linoleik asidin diğer 2 dozu ise kontrol
grubundan daha iyi sonuç verdi. Sonuç olarak in vitro embriyo kültür ortamlarına katılacak olan
oleik asidin embriyo gelişimine olumlu oranda katkı sağlamaktadır.
Anahtar kelimeler İn vitro kültür, Embriyo, Linoleik asit, Oleik asit, Embriyo çapı.
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ABSTRACT
The aim of this study was to investigate the effect of linoleic and oleic acid, which is added to
in vitro culture solutions in bovine embryo production and has oxidative stress inhibitory
properties, on the size of bovine embryos. The cattle ovaries used in the study were obtained
from a private slaughterhouse in Çubuk district of Ankara. Quality classification was made after
the oocytes were obtained from these ovaries brought to the laboratory in 0.9% saline. A and B
quality oocytes were used to obtain in vitro embryos. Maturation, capacitation, fertilization and
embryo culture processes were performed in a 38.5 °C incubator with 5% CO2 and 95%
humidity. Tissue culture medium 199 (TCM-199) was used as maturation medium. In the in
vitro fertilization process, frozen Holstein Fresian bull semen in 0.25 mL commercial straws
containing 175X105 spermatozoa and produced in Lalahan Livestock Central Research Institute
Artificial Insemination Laboratory were used. After approximately 5-6 hours of fertilization,
the cumulus cells around the oocytes were removed by pipetting. Oocytes, which were removed
from the cumulus cells and cleaned from the surrounding cells, were taken into Charles
Rosecrans 1aa (CR1aa) culture solutions. Oocytes from which the cumulus cells were removed
and fertilized were divided into 3 groups. The first group was placed in CR1aa culture drops
containing 10, 100 and 1000 μM doses of linoleic acid. The second group was placed in CR1aa
culture drops containing 10, 100 and 1000 μM doses of oleic acid. The last group, on the other
hand, was taken into CR1aa culture drops without any addition, using it as the control group.
An average of 18 fertilized oocytes were placed into each 100 μL CR1aa culture solution drop.
The first development checks of the embryos were made at the 48th hour of incubation to
control their division. The diameters of the developing embryos on the 7th day of culture were
measured by the Nikon Digital Sight system program method. As a result of the evaluation, it
was observed that the embryo diameters were at the highest level in the group in which 10 μM
dose of oleic acid was added. It was observed that the diameters of all three doses of oleic acid
added to the in vitro bovine embryo culture solution were larger than the 3 doses of linoleic
acid and the embryos in the control group. A lower embryo diameter was obtained in the 100
μM dose of linoleic acid than in the control group. The other 2 doses of linoleic acid gave better
results than the control group. As a result, oleic acid, which will be added to in vitro embryo
culture media, contributes positively to embryo development.
Keywords: In vitro culture, Embryo, Linoleic acid, Oleic acid, Embryo size

GİRİŞ
Hayvancılık sektöründe embriyo transferi uygulaması ileri üreme tekniklerinden olup,
hayvanlardan elde edilen verim özelliklerinin arttırılmasında yoğun olarak kullanılmaktadır. İn
vitro embriyo teknolojisi uygulamalarıda embriyo üretimi amacıyla kullanılan tekniklerdendir.
İn vitro embriyo morfolojik ve fizyolojik özellikleri bakımından in vivo olarak elde edilen
embriyolardan oldukça farklıdır (Gaja ve ark., 2010). İn vitro olarak üretilen embriyolar anne
tarafından sağlanan birçok olumlu etmenden korumasız ortamlarda gelişmek zorundadır. Anne
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uterusu tarafından embriyo için sağlanan besleme, gelişme, antioksidan gibi maddelerin in vitro
ortamlardada sağlanması gerekmektedir. İn vitro embriyo üretimine etki eden birçok faktör
bulunmaktadır. Bu faktörlerden biriside oositlerin maruz kalmış oldukları streslerdir. Kültür
ortamlarına katılacak olan çeşitli maddeler stres ortamlarının elimine edilmesine yardımcı
olmaktadır. İn vitro oosit maturasyon, fertilizasyon ve embriyo kültür ortamlarının
zenginleştirmek ve eksiklerini gidermek amacıyla bu ortamlara; amino asitler (Wirtu ve ark.,
2004), hormonlar (Izadyar ve ark., 2000; Kreeger ve ark., 2005; Taşkın ve Kocabay, 2019),
karbonhidratlar (Wirtu ve ark., 2004), yağ asitleri (Hochi ve ark., 1999) antioksidanlar (Sandal
ve ark., 2021) ve sentetik serum ikameleri (Sağırkaya ve ark., 2007) ve daha farklı katkılar
(Block ve ark., 2009; Ahumada ve ark., 2013; Çevik ve ark., 2014, Zolini ve ark., 2019) ilave
edilmektedir. Dünya çapında in vitro fertilizasyon (IVF) teknolojilerinin kurulmasından bu
yana, sığır embriyosunun gelişimi için çok sayıda farklı ortam formülasyonu ve kültür sistemi
kullanılmıştır. Son yıllarda, memeli embriyosunun fizyolojisi, biyokimyası, genetiği ve
epigenetik kontrolü ile ilgili bilgilerde, gerçekleştirilen çeşitli çalışmalar embriyo üretimi
açısından önemli değerler katmıştır (Lane ve Gardner, 2007). Kültür platformunun fiziksel
özellikleri ve parametreleri, gelişen embriyo çevresinde oluşan kimyasal gradyanların
düzenlenmesi yoluyla ortamın kimyasal bileşimini etkileyebilir (Smith ve ark., 2012).
Oksidatif stres, membran lipid peroksidasyonu, amino asitlerin ve nükleik asitlerin
oksidasyonu, apoptoz ve daha sonra IVP embriyolarının canlılığını azaltabilen nekroz dahil
olmak üzere birçok farklı hücre yaralanmasında rol oynar (Ali ve ark., 2003; Hosseini ve ark.,
2009). İn vitro kültür ortamlarına katılan antioksidanlar ortamdaki oksidatif stresi azaltmaktadır
(Truong ve Gardner., 2017).

YÖNTEM
Ankara Çubuk ilçesi özel bir mezbahadan elde edilen sığır ovaryumları, antibiyotik (gentamisin
1 ml/L) ilaveli % 0,9’luk serum fizyolojik içerisinde laboratuvara getirildi. Sığırların kesimi
sonrası temin edilen ovaryumlar etrafında oluşan kan ve sıvılardan arındırılmak amacıyla kısa
süre içerisinde serum fizyolojik solüsyonu ile yıkanarak taşıma termosu içerisine alındı.
Ovaryumlar etrafında bulunan dokulardan uzaklaştırılmasının ve temizlenmesinin ardından 30
°C ısı sağlayan termosta laboratuvara ulaştırıldı. Ovaryumlar, steril filtre kağıtları ile
kurutulduktan sonra yüzeyinde bulunan 2-8 mm çaptaki folliküller aspire edildi. Aspirasyon
yöntemiyle elde edilen oositler, 90 mm’ lik tabanı çizgili petrilere alındı. Folikül sıvısı steryo
mikroskop altında tarandı. Toplanan oositler %5 buzağı serumu içeren DPBS (Dulbecconun
Fosfat Tamponlu Solüsyonu) içerisine alındı. İn vitro maturasyon amacıyla A ve B kalite olan
oositler kullanıldı. Oositler önce D-PBS içerisinde daha sonrada %10 fötal buzağı serumu
(FCS) içerisinde yıkandı. Oositler 22 saat süreyle, %5 CO2, %95’in üzerinde nem ve 38,5 °C
ısı ortamı sağlayan inkübatöre alınarak maturasyon işlemi gerçekleştirildi. İn vitro fertilizasyon
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işleminde Hayvancılık Merkez Araştırma Enstitüsü Suni Tohumlama Laboratuvarında üretilen
ve içerisinde 175X105 spermatozoon bulunan, 0,25 mL’lik ticari payetlerde dondurulmuş
Holstein Fresian ırkı boğa spermaları kullanıldı. İn vitro fertilizasyonda farklılığa meydan
vermemek için, bir boğadan aynı gün alınarak dondurulan, eşdeğer motiliteye sahip spermalar
fertilizasyon amacıyla tercih edildi. Spermaların kapasitasyonu ve oositlerin fertilizasyonu
işleminde Brackett Oliphant (BO) medyumu kullanıldı. Oositlere her bir oosit başına 25.000
kadar spermatozoon düşecek şekilde sperma muamelesi yapıldı. Yaklaşık 5-6 saatlik
fertilizasyon işleminden sonra oositlerin etrafındaki kumulus hücreleri pipetleme yöntemiyle
uzaklaştırıldı. Kumulus hücreleri uzaklaştırılan ve etrafında bulunan hücrelerden temizlenen
oositler, Charles Rosecrans 1aa (CR1aa) kültür solüsyonlarına alındı. Kumulus hücreleri
uzaklaştırılan ve fertilize olan oositler 3 gruba ayrıldı. Birinci grup linoleik asidin 10, 100 ve
1000 μM dozlarını ihtiva eden CR1aa kültür droplarına alındı. İkinci grup oleik asidin 10, 100
ve 1000 μM dozlarını ihtiva eden CR1aa kültür droplarına alındı. Son grup ise kontrol grubu
olarak kullanılarak herhangi bir ilave yapılmadan CR1aa kültür droplarının içerisine alındı. Her
100 μL CR1aa kültür solüsyonu damla içerisine ortalama 18’er adet fertilizyona tabi tutulmuş
oositler konuldu. Embriyoların ilk gelişme kontrolleri inkübasyonun 48. saatinde,
bölünmelerinin kontrolü amacıyla yapıldı. Kültürün 7. gününde gelişen embriyoların çapları
Nikon Digital Sight system programı yöntemiyle ölçüldü.

BULGULAR
Yapılan değerlendirme sonucunda oleik asidin 10 μM dozunun ilave edildiği grupta embriyo
çaplarının en yüksek seviyede olduğu gözlendi. İn vitro sığır embriyosu kültür solüsyonu
içerisine katılan oleik asidin her üç dozununda linoleik asidin 3 dozundan ve kontrol grubunda
bulunan embriyolardan çaplarının daha büyük olduğu gözlendi. Linoleik asidin 100 μM
dozunda kontrol grubundan daha düşük embriyo çapı elde edildi. Linoleik asidin diğer 2 dozu
ise kontrol grubundan daha iyi sonuç verdi. Sonuç olarak in vitro embriyo kültür ortamlarına
katılacak olan oleik asidin embriyo gelişimine olumlu oranda katkı sağlamaktadır.

Tablo 1: Oleik ve Linoleik asidin embriyo büyüklüğüne etkisi
7 günlük embriyoların ortalama çapları (mikrometre).
Linoleik10
Linoleik100 Linoleik1000 Oleik 10
146,59
140,9
152,05
169,04
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TARTIŞMA VE SONUÇ
İn vitro üretilen embriyolar ne kadar hızlı gelişir ve büyürse, hayatta kalma şansları ve transfer
sonrası gebelik oranları o kadar yüksek olur (Block ve Hansen. 2007; Lee ve ark. 2015). Kültür
ortamının 7. gününde elde edilen embriyo büyüklüklerine bakıldığı zaman, üç farklı dozda
kullanılan oleik asitin büyüklük oranlarında linoleik asidin her 3 grubuna ve kontrol grubuna
göre daha iyi sonuçlar verdiği görülmüştür. Oleik asitin linoleik asite göre oksidatif stresin hasar
verici etkilerini gidermede ve embriyo gelişimi üzerindeki etkinliğin daha yüksek olduğu
kanısına varılmıştır. Antioksidan özelliğe sahip maddelerin hayvanlarda üreme sistemi üzerine
olumlu etkileri bulunmaktadır. Antioksidanların bu özelliklerini in vitro ortamlarda oosit
maturasyon, fertilizasyon, kültür ve dondurma sonrası embriyo gelişim ortamlarındada
hücrelerin yaşamını devam ettirmesinde büyük katkılar sağlamaktadır. İn vitro kültür ortamına
ilave ettiğimiz oleik ve linoleik asit oksidatif stres parametrelerinin aktivitesini azaltarak
embriyo gelişim ve büyüklüğüne katkı sağladığı tespit edilmiştir. Antioksidanların IVF kültür
ortamlarına katılması oosit gelişmesi, fertilizasyon oranı ve embriyo gelişimine olumlu katkılar
sağlayacaktır.
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TÜRKİYE’NİN YILLARA GÖRE KOYUN VARLIĞI VE DEĞERLENDİRİLMESİ
SHEEP PRESENTATION AND EVALUATION OF TURKEY BY YEARS
Prof. Dr. Tahir KARAŞAHİN
Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Aksaray.
ORCID NO: 0000-0003-2358-0389
ÖZET
Bu çalışmanın amacı; son yıllarda artış gösteren küçükbaş hayvanlardan koyun sayısı ve bu
hayvanlardan elde edilen ürünlerin miktarının yıllara göre değişimini ortaya koymak olmuştur.
Ülkemiz sahip olduğu geniş iklim yelpazesi ve çok çeşitli bitki örtüsüyle hayvancılığın yoğun
olarak yapıldığı ülkelerden biridir. Coğrafyamız özellikle küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine
uygun bir yapıya sahiptir. Koyun yetiştiriciliği çiftçilere ekonomik katkılarının yanında
insanımızın vazgeçemediği kültürel değerlerden birisi olmuştur. Türkiye’de küçükbaş
hayvancılıkta ıslah çalışmalarının oldukça geç başlaması, bu hayvanlardan alınan verim
düzeylerinin istenilen seviyeye çıkmaması koyun yetiştiriciliğinde olumsuz şekilde
etkilemiştir. Koyun varlığımızda doksanlı yılların başından itibaren 2009 yılına kadar hızlı bir
azalma yaşamıştır. 1991 yılında 40.432.340 baş olan koyun sayımız, 2009 yılına gelindiğinde
ne yazık ki 21.749.508 sayısına kadar inmiştir. Ülke koyun varlığı 18 yıl gibi kısa bir süre
içerisinde yarı yarıya azalmıştır. 2010 yılından itibaren koyun sayısının tekrardan bir artış
gösterdiği görülmektedir. Bu artışın en büyük kaynağı ise Tarım ve Orman Bakanlığı eliyle
başlatılan ve 2005 yılından itibaren sahada uygulanmaya başlayan ıslah projelerinin etkisiyle
olmuştur. Aynı zamanda ıslah amaçlı yetiştiriciliğe devlet desteğinin artması çiftçinin
koyunculuğa olan ilgisini tekrar arttırmıştır. 2020 yılına geldiğimizde koyun varlığımız
42.126.781 sayısıyla yeni bir yetiştirme ivmesi kazanmıştır. Kültür ırkı Merinos koyun
yetiştiriciliğinde durum biraz farklılık göstermektedir. Merinos koyun sayısında 2006 yılına
kadar tedrici bir azalma görülürken, bu tarihten sonra hem sayıları artmış hem de toplam koyun
sayısındaki yüzdelik değerleri artmaya başlamıştır. 1991 yılında toplam koyun varlığımızın
%2.08 gibi bir oranı Merinos ve melezlerinden oluşurken, 2020 yılında bu oran %8.42 değerine
yükselmiştir. Gerek yerli ırklarımızın gerekse kültür koyun ırklarının sayısı gün geçtikçe
artmaktadır. Bu sayısal artışlar ıslah çalışmaları ile birlikte yürütüldüğünden koyun başına elde
edilen et ve süt miktarı da yıllar içerinde artış göstermiştir. Türkiye koyun sayısındaki bu
dalgalanmalar koyunlardan elde edilen et, süt ve yapağı miktarlarını da etkilemiştir. Son
yıllarda koyun eti ve sütüne artan taleplerden kaynaklanan bu ürünlerde belirgin bir artışın
olduğu görülmektedir. Hayvancılık sektöründe yeni teknolojilerinde kullanıldığı her türlü ıslah
işlemlerinin bu hayvanlardan alınan verimi artırmaktadır. Daha önemlisi ise bu ıslah konusunun
yetiştiricilerimiz tarafından benimsenmiş olmasıdır.
Anahtar Kelimeler: Türkiye, Koyun, Yıl, Miktar
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ABSTRACT
The aim of this study is to reveal the change in the number of sheep and the amount of products
obtained from these animals over the years, which has increased in recent years. Our country is
one of the countries where animal husbandry is intense with its wide climate range and wide
variety of vegetation. Our geography has a structure especially suitable for small ruminant
breeding. Sheep breeding has become one of the cultural values that our people cannot give up
besides its economic contributions to the farmers. The fact that the improvement studies in
sheep and goats breeding started quite late, and the yield levels obtained from these animals did
not reach the desired level, adversely affected sheep breeding. There has been a rapid decrease
in our sheep stock from the beginning of the nineties until 2009. The number of sheep, which
was 40.432.340 heads in 1991, unfortunately decreased to 21.749.508 in 2009. The country's
sheep presence has decreased by half in a short period of 18 years. It is seen that the number of
sheep has increased again since 2010. The biggest source of this increase was the effect of the
improvement projects initiated by the Ministry of Agriculture and Forestry and started to be
implemented in the field since 2005. At the same time, the increase in state support for breeding
has increased the interest of the farmer in sheep breeding. When we come to 2020, our sheep
stock has gained a new momentum with the number of 42.126.781. The situation is slightly
different in the culture breed Merino sheep breeding. While a gradual decrease was observed
in the number of Merino sheep until 2006, both their numbers increased and the percentage
values in the total number of sheep started to increase after this date. While in 1991, 2.08% of
our total sheep stock consisted of Merinos and their crosses, this ratio increased to 8.42% in
2020. The number of both domestic and cultured sheep breeds is increasing day by day. Since
these numerical increases are carried out together with breeding studies, the amount of meat
and milk obtained per sheep has also increased over the years. These fluctuations in the number
of sheep in Turkey also affected the amount of meat, milk and wool obtained from sheep. It is
seen that there has been a significant increase in these products due to the increasing demands
for sheep meat and milk in recent years. All kinds of breeding processes used in new
technologies in the livestock sector increase the yield of these animals. More importantly, this
breeding issue has been adopted by our breeders.
Keywords: Turkey, Sheep, Year, Amount

GİRİŞ
Türkiye çok çeşitli iklim özelliğine sahip olması ve dünyada ender görülen birçok bitkiye sahip
olması çok çeşitli bitki örtüsüyle hayvancılığın özelliklede koyun yetiştiriciliğinin yoğun olarak
yapıldığı ülkelerden biridir. Coğrafyamız özellikle kısa boylarda yetişen bitki örtüsüyle, iklim
şartları ve arazi yapısı özelliğiyle küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine uygun bir yapıya sahiptir.
Ülkemizin sahip olduğu coğrafi yapısından dolayı hayvancılık için son derece elverişli imkânlar
sunmaktadır (Esen, 2017). Hayvancılık sektörü milli gelir ve istihdama katkıda bulunmanın
yanı sıra, et, süt, tekstil, deri, kozmetik, ilaç gibi sanayi kollarına hammadde sağlayarak katkıda
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bulunmaktadır (Tapkı ve ark., 2018). Türkiye’de aile tipi işletmecilik ön plandadır ve bu tip
işletmelerde daha yüksek verim için uygun çevre sağlamak yerine mevcut şartlar altında üretim
yoluna gidilmektedir (Şeker ve Köseman 2015). Türkiye’de küçükbaş sayısında son yıllarda
önemli artışlar sağlanmasına karşın koyun ve keçi yetiştiriciliğinin yeterince teknik düzeyde
yapılamadığı belirtilmektedir (Semerci ve Çelik 2016).
Bilim ve teknoloji ne kadar ilerlerse ilerseniz insanlık için vazgeçilmez unsurlardan birisi gıda
sektörüdür. Devletler vatandaşlarının besin ihtiyaçlarını en kaliteli kaynaklardan sağlamaya
çalışmaktadır. Özellikle son 3 yıldır insanlığı etkisi altına alan ve hayvanlardan insanlara
geçerek milyonlarca insanın hastalanmasına ve ölümüne yol açan covid-19 olayından sonra
gıdaya ulaşım daha büyük bir önem kazanmıştır. Gıda fiyatları gerek bitkisel gerekse hayvansal
kaynaklı olsun anormal derecelerde artmıştır. Bu salgın ülkelerin vatandaşlarının beslenme
ihtiyaçlarının kendi ülkeleri tarafından karşılanmasının ne kadar önemli olduğunun farkına
varmıştır. Ülkemizde son yıllarda, vatandaşlarının gıda ihtiyacını karşılamak ve özellikle
kaliteli hayvansal protein kaynaklarını artırmak için küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine önem
vermeye başlamıştır. 2005 yılından itibaren hayvancılık alanında bakanlık eli ve desteğiyle
ıslah projelerinin başlatılmış olması hayvan yetiştiriciliğine büyük bir ivme kazandırmıştır.
Özellikle yerli koyun ve keçi ırklarımızda 2005 yılından itibaren hem koruma sürüleri
oluşturulmuş hem de halk elinde ıslah projeleri başlatılmıştır (TAGEM, 2015). Islah projeleri
sayesinde koyunlarda döl verimi artışı, kuzu doğum ağırlığı artışı ve kesim zamanında önemli
derecede karkas artışı elde edilmiştir. Ülkemizi kendine yetecek hatta daha fazlasını üretecek
kapasiteye ulaşması için koyun ırklarımızın verimlerinin arttırılması gerekmektedir. Gelişmiş
ülkelerde hayvancılığın iyileştirilmesi için yapılan uygulamalar, yüksek süt ve süt ürünleri
talebini karşılayacak şekilde uyarlanmıştır. Bu ülkelerde ileri üreme teknikleri de hayvan
yetiştiriciliği ve ıslahında yaygın olarak kullanılmaktadır.

YILLARA GÖRE KOYUN VARLIĞI
Türkiye’de 1991 yılından 2020 yılları arasında ülkemizin koyun varlığında çok önemli
değişiklikler olmuştur. Hayvan sayısındaki değişikliklerin yanında ırklar bakımından da çok
önemli ve kayda değer değişimler olmuştur. Koyun varlığımızda 2009 yılına kadar çok fazla
sayıda azalma meydana gelmiştir. 1991 yılında 40.432.340 baş olan koyun sayımız, 2009 yılına
gelindiğinde ne yazık ki 21.749.508 baş sayısına kadar inmiştir. Ülkemizin koyun varlığı 18 yıl
gibi kısa bir süre içerisinde yarı yarıya azalmıştır. Koyun varlığımızdaki bu azalma 2010
yılından itibaren tersine dönmüş ve tekrar artmaya başlamıştır. Bu artışta 2005 yılında
uygulanmaya başlayan halk elinde ıslah projelerinin önemli katkıları olmuştur. Yine yapılan
devlet desteklemeleri bu artışa katkı sağlamıştır. Benzer bir azalma kültür ırkı Merinos
koyunlarda da 2006 yılına kadar devam etmiştir. Merinos koyun sayısı 1991 yılında 841.847
baş iken 2005 yılında bu sayı 752.353 başa kadar düşmüştür. 2006 yılından itibaren Merinos
koyun ırkının sayısının artmasının yanı sıra toplam koyun sayısında da yüzde olarak önemli bir
yer tutmaya başlamıştır. Merinos koyun sayısı 2020 yılına gelindiğinde 3.547.033 baş sayısına
ulaşmıştır. 1991 yılında toplam koyun varlığının %2.08 oranında Merinos koyunlar
oluştururken, 2020 yılına geldiğimizde bu oran %8.42 gibi oldukça yüksek bir orana ulaşmıştır
(Tablo 1).
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Tablo 1. Tür ve ırklarına göre koyun sayısı (Kaynak TÜİK).
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
2015
2017
2019
2020

Yerli (baş)
39.590.493
36.709.000
32.985.000
29.376.000
29.425.000
26.213.000
24.689.169
24.551.972
24.491.211
20.721.925
23.811.036
27.485.166
29.302.358
31.257.408
34.199.467
38.579.748

Merinos (baş)
841.847
832.000
806.000
862.000
831.000
759.000
742.370
752.353
971.082
1.027.583
1.220.529
1.799.081
2.205.576
2.420.228
3.076.583
3.547.033

Toplam
40.432.340
37.541.000
33.791.000
30.238.000
30.256.000
26.972.000
25.431.539
25.304.325
25.462.293
21.749.508
25.031.565
29.284.247
31.507.934
33.677.636
37.276.050
42.126.781

Yerli Yüzde
97.92
97.78
97.61
97.15
97.25
97.19
97.08
97.03
96.19
95.28
95.12
93.86
93.00
92.81
91.75
91.58

Merinos Yüzde
2.08
2.22
2.39
2.85
2.75
2.81
2.92
2.97
3.81
4.72
4.88
6.14
7.00
7.19
8.25
8.42

Tablo 2. Tür ve ırklarına göre koyun başına yıllık süt üretim miktarı kg. (Kaynak TÜİK).

1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
2015
2017
2019

Koyun - Yerli
Sağılan hayvan
sayısı (baş)
22.731.840
21.044.902
18.801.878
16.685.799
16.015.358
14.427.279
12115951
9.837.155
9.698.433
8.963.064
10.998.040
13.491.002
14.348.611
16.330.147
18.348.724

Süt (ton)
1.110.534,10
1.030.608,73
918.494,51
809.553,02
789.083,65
709.503,08
754.979,18
774.344,50
762.930,01
712.784,01
865.577,16
1.062.273,94
1.129.237,37
1.288.041,04
1.449.350,66

Koyun - Merinos
Sağılan hayvan
sayısı (baş)
Süt (ton)
490.405
16.908,52
486.947
16.770,51
460.615
16.004,82
482.907
16.794,66
457.982
15.611,95
419.474
13.842,54
361.266
14.979,77
328.936
15.533,12
411.554
19.657,14
444.802
21.434,91
563.103
27.245,33
796.235
38.738,65
1.014.316
47.990,25
1.173.267
56.737,59
1.488.261
72.104,80

Toplam
sağılan koyun
23.222.245
21.531.849
19.262.493
17.168.706
16.473.340
14.846.753
12.477.217
10.166.091
10.109.987
9.407.866
11.561.143
14.287.237
15.362.927
17.503.414
19.836.985

Toplam Süt
(ton)
1.127.442,621
1.047.379,241
934.499,3308
826.347,6797
804.695,6008
723.345,6226
769.958,9462
789.877,621
782.587,151
734.218,915
892.822,486
1.101.012,585
1.177.227,628
1.344.778,633
1.521.455,456

Koyunlardan elde edilen süt miktarı 2009 yılına kadar hızlı bir azalma göstermiş, 2010 yılından
itibaren ise koyun sütü miktarı artmaya başlamıştır (Tablo 2). 1991 yılında toplam sağılan
23.222.245 baş koyundan 1.127.442,621 ton süt üretilirken, 2009 yılında sağılan toplam
9.407.866 baş koyundan 734.218,915 ton süt üretilmiştir. 2009 yılında üretilen süt miktarı son
30 yılın en düşük koyun sütü miktarı olarak kayıtlara geçmiştir. 2010 yılından itibaren hem
sağılan koyun sayısı artmış hem de üretilen koyun sütü miktarı artmıştır. İnsanımızın da koyun
sütüne ve koyun sütü ürünlerine ilgisinin artmasından dolayı 2019 yılında 19.836.985 toplam
sağılan koyundan 1.521.455,456 ton süt elde edilmiştir. Koyun başına elde edilen süt miktarı
da ıslah çalışmaları ve artan desteklemeler sayesinde gün geçtikçe artış göstermiştir. Doksanlı
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yıllarda koyun başına 48 kg süt elde edilirken 2019 yılına geldiğimizde bu rakam 79 kg
seviyesine kadar çıkmıştır.
Doksanlı yıllardan itibaren kesilen koyun sayısının artmasından kaynaklanan üretilen koyun eti
miktarında bir artış söz konusu olmuştur (Tablo 3). Kesilen koyun sayısının artması aslında
yetiştiricinin koyun yetiştiriciliğine olan ilgisinin azalmasından kaynaklanmaktadır. Bu yıllarda
özellikle koyunculuğun yeterince desteklenmemesi, köyden kente yoğun göçlerin yaşanması
sebebiyle yüz binlerce koyunun kesilmesine sebep olmuştur. Tabi bu kesilen koyunlar arasında
çok fazla sayıda ve kaliteli damızlık hayvanlarda bulunmaktaydı. Bu durum yıllar içerisinde
koyun yetiştiriciliğinde damızlık sorunu olarak yansımıştır. Kesilen koyun sayısı 1999 yılında
en fazla kesilen koyun sayısı olarak kayıtlara geçmiştir. Koyun ıslah projelerinin ve
desteklemelerin arttığı 2005 yılından itibaren dişi hayvanların damızlık olarak ayrılmasıyla
kesilen koyun sayılarında doksanlı yıllara göre azalmalar meydana gelmiştir. Koyun başına elde
edilen et miktarı da ıslah projelerinin etkisiyle son yıllarda hatırı sayılır bir şekilde artış
göstermiştir (Tablo 3).
Tablo 3. Yıllar bazında kesilen koyun sayısı ve et miktarı ton. (Kaynak TÜİK).
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
2015
2017
2019

Kesilen hayvan
sayısı (baş)
7.926.513
6.868.528
5.493.520
6.488.056
7.104.853
4.747.268
3.554.078
4.145.343
6.428.866
3.997.348
5.479.546
4.958.226
5.008.411
5.134.338
5.057.026

Et üretim miktarı
(ton)
128.626,06
112.805,79
102.115,24
116.103,67
132.476,04
85.661,03
63.006,00
73.743,02
117.523,71
74.633,14
107.076,15
102.942,91
100.020,65
100.057,91
109.381,73

Kesilen koyun
başına et (kg)
16,23
16,42
18,59
17,89
18,65
18,04
17,73
17,79
18,28
18,67
19,54
20,76
19,97
19,49
21,63

TARTIŞMA VE SONUÇ
Türkiye koyun sayısındaki bu dalgalanmalar koyunlardan elde edilen et, süt ve yapağı
miktarlarını da etkilemiştir. Son yıllarda koyun eti ve sütüne artan taleplerden kaynaklanan bu
ürünlerde belirgin bir artışın olduğu görülmektedir. Hayvancılık sektöründe yeni
teknolojilerinde kullanıldığı her türlü ıslah işlemlerinin bu hayvanlardan alınan verimi
artırmaktadır. Daha önemlisi ise bu ıslah konusunun yetiştiricilerimiz tarafından benimsenmiş
olmasıdır. Dünya iklimi son yıllarda çok büyük değişikler göstermektedir. Yerli koyun
ırklarımız Anadolu’nun zor iklim şartlarına adapte olmuş hayvanlardır. Yerli ırklarımızın üstün
yaşama kabiliyeti özelliklerinden yeterince ve iş işten geçmeden faydalanmamız
gerekmektedir.
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DETERMINATION OF THE PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES OF SOME
COMMERCIAL SOAPS SOLD IN MARKETS In the North- West NIGERIA
Dr. Abdulrazaq YAHAYA
Kogi State University (Nigeria)
ABSTRACT
Soaps are agents used for cleaning that are usually made by reacting alkali with naturally occurring
fats. The reaction produced salts of these fatty acids, which improve the cleaning ability of water in
order to remove greasy stains from skin, hair and clothes. The physicochemical properties of eight
soaps (antiseptic, toilet and laundry soaps) were determined using World Health Organization
Standards (WHO) and Standard Organization of Nigeria (SON) methods of analysis. The results
showed the values for matter insoluble in alcohol (9.0 - 45%); Free caustic alkali (0 - 0.8), pH value
(9.1- 12.0), total fatty matter (50 to 100%), and free acidity (0.20 to 0.62%). The data recorded
corroborate with previous work and are within the standard permissible limits. Hence, the soap
produced in the selected markets are of the global standards.
Keywords: Soap, free acidity, free caustic alkali, total fatty matter, matter insoluble in alcohol, pH,
foam height
INTRODUCTION
Soaps are alkali salts (Na or K) of fatty acids and it has been in use for over 200 years. They could
be in form liquid or solid bar use for cleaning, bathing and washing as well as lubricant in textile
spinning (Abulude et al., 2017, Prieto et al., 2018; Idoko et al. 2018). It is often produced by process
of saponification, that the reaction of KOH or soda ash with animal or vegetable oil (Willcox, 2000;
Senchi and Elinge, 2020). The chemical reaction of saponication is shown in scheme 1.In this
reaction, the triglyceride fats are first hydrolyzed into free fatty acids and then, these combine with
the alkali to form crude soap (Willcox, 2000; Senchi and Elinge, 2020).
(C17H35)3C3H5 + 3NaOH → 3C17H35COONa + C3H5(OH)3
Fat

Soap

Glycerol

Scheme 1: Saponification reaction.
Furthermore, soap is an important constituent of most lubricating greases, which are generally
emulsion of calcium and lithium soap of inorganic oil. These calcium and lithium-based greases are
commonly used for domestic and industrial purposes. Other metallic soap are also of high
importance, including those of aluminum, sodium and the combination of both, and as such used as
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thickeners to increase the viscidness of oils (Bartels et al, 2005).The foaming and washing ability of
soaps depend on the kind of fatty acids used in making it. Some of the fatty used include steric acid,
lauric acid, oleic acid, mystric acid and, palmitic acid (Ainie et al, 1996). At normal temperature,
fats are solid esters of fatty acids and glycerin, and oil is liquid. KOH is used for liquid soap during
saponification reaction while NaOH is used for solid soaps (Shoge, 2011). The soaps produced using
fatty acid containing twelve or more carbon atoms like coconut oil foams easily even in sea water.
Meanwhile, fatty acid with 10 or fewer carbon atoms are not used in soap making due to their
tendency of causing irritation to the skin and have bad odors(Chalmers and Bathe, 1978).
Different factors determined the physicochemical properties of soap. These factors include strength
and cleanliness of alkali, the type of oil used and completeness of saponification. These
physicochemical characteristics include moisture content, total fat matter, pH, free caustic alkalinity
etc. (Roila et al, 2001). Popularly Na and K are mostly used in soap making and produces water
soluble soap (Chalmers and Bathe, 1978). A good quality soap is one that correspond well with all
the aforementioned physicochemical parameters. The standard of the soaps sold in Nigerian markets
remains unclear and thus the need to access them. In this work, we reported the grades of
physicochemical properties of selected toilet, antiseptic and laundry soaps that are used for cleansing
purposes in Nigerian markets.
Materials and method
Methods
Sample Collection
Eight commercial soaps namely; Antiseptic (sample A, B, and C), Toilet (sample D, E and F), and
Laundry (sample G and H) were purchased from Singer market in Kano State, Nigeria. The soaps
were removed from their packaging and sliced into small pieces for further analysis without any pretreatments.
Determination of Free Caustic Alkali
Approximately 5 grams of each soap samples (A, B, C, D, E, F, G, and H) were weighed separately
and dissolved in 30 ml of ethanol. About 2-3 drops of phenolphthalein indicator and 10 ml of 20 %
BaCl2 were added, and then titrated against 0.05 M H2SO4 (aq) (Issa et al., 2020). The volume of the
acid was evaluated using equation 1.
Equation 1
Where; Va = Volume of acid, W = Weight of soap and FCA is the free caustic alkali.
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2.3 Determination of Matter Insoluble in Alcohol (MIA)
About 5g of each sample was dissolved in 50 ml hot ethanol and transferred in a reweighed filter
paper. The residue was dried in the oven at 105 ˚C for 30 minutes, cooled and re-weighed and
recorded (Issa et al., 2020). The MIA was calculated using the equation below;

Where: Ws = Weight of sample + filter paper, FP = Weight of filter paper and,
W = Weight of the sample
2.4 Determination of Total Fatty Matter (TFM)
Nearly 5g of each sample was weighed into a 250 ml beaker, followed by addition of 100 ml hot
distilled water in order to dissolve the soap completely. Also, 40 ml of 0.5M, HNO3 was added for
reaction in acidic medium. The mixture was heated at 40oC in water bath until a floating layer of
fatty acids were observed in the solution. Then, it was cool down in ice water for easy solidification
and separation of the fatty acids from the solution. Furthermore, 50 ml of chloroform were added to
the remaining solution in a separating funnel, shaken vigorously for five minutes, allowed to settle
for five minutes, separated into two layers and the bottom layer was drained while the top layer
(fatty acids) remained in the funnel (This was done twice). The fatty matter was transferred into a
porcelain dish. The contents were evaporated and the residue was weighed (Issa et al., 2020). The
TFM was calculated using equation 3.
Equation 3.
Where: A= Weight of the porcelain dish (g) , B= Weight of the porcelain dish + soap after drying, C
= Weight of the initial sample of soap
2.5 Determination of pH
The pH value of the soap samples were determined using pH meter after it has been calibrated to
standard (pH meter has been standardized with distilled water). 10g of soap sample was transferred into
100 ml volumetric flask and make up with distilled water. The pH meter was inserted in the solution
and the value for each sample was taken (Dalen and Mamza,2009).
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2.6 Determination of Free Acidity (FA) Content
6 grams of the soap sample was placed 250 ml beaker containing 70 ml of hot ethanol, when the
soap was completely dissolved, it was titrated against 2M H2SO4 using phenolphthalein as indicator.
The FA was evaluated through equation 4.
Equation 4
Where: M = Molarity of H2SO4 solution, mol·L-1; V= Volume of H2SO4 solution used in titration,
ml;
W= Weight of the soap sample, g
2.7 Determination Foam Height
About 2.0g each of soap sample was placed in 500 ml measuring cylinder and 100ml of distilled
water was added. The mixture was shaken energetically for five minutes in order to produce foams.
The cylinder was allowed to stand for 10 minutes. The height of the foams was observed and
recorded.
2.8 Test for Effectiveness in Cleaning
An oil was dropped on four separate strips of filter paper. The oil spotted filter papers were
immersed in a separate test tubes containing soap and water (1:5) each was shaken vigorously for 2
minute. The filter papers were removed and rinsed with distilled water and the degree of cleanliness
in each filter paper was observed (Asemave and Edoka, 2021).
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RESULTS AND DISCUSSIONS
Result
Table 1.present the results obtained from the analysis of different physicochemical parameters of
some commercial toilet soaps sold in Nigeria. While Table 2 present that of laundry soaps.

Samples

Total

Matter

Free

pH

Total

Foam

Fatty

Insoluble

Caustic

Alkali

Height

Matter

In Alcohol

Alkali

(%)

(%)

A

100

21.8

0.00

9.3

0.10

375

B

76.2

10.4

0.12

11.7

0.41

420

C

56

13.0

0.02

11.2

0.41

370

D

53.6

17.0

0.06

10.0

0.51

275

E

86

45.0

0.03

9.1

0.31

340

F

67.2

12.2

0.02

11.5

0.20

250

(ml)

Table 1: Results obtained from the analysis of different physicochemical parameters of some
commercial Toilet soaps
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Figure 1: Graphical representation of total fatty matter, matter insoluble in alcohol and pH in some
commercial Toilet soaps sold in Nigeria.
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Discussion
The TFM is one of the most important quality determinant in soaps (Choi et al., 2019). About 100%
indicates soap have high quality. As seen from figure 1 above, sample A soap has the highest TFM
value. Free fatty matter in soap rehydrate the skin making it soft and smooth. Meanwhile from the
figure, sample D soap has the least TFM value. This may indicates that sample D soap has less
quality in comparison to the other tested soaps. Soap sample E has the highest value for MIA
indicating the high percentage of impurities in it. MIA is the determinant of non-soap ingredient
known as fillers or builders like Sodium carbonate. Sample A has the least pH, meaning it is less
basic compare to other samples and showing how more healthy it is to the skin than other samples.
Table 2: Results obtained from the analysis of different physicochemical parameters of some
commercial laundry soaps
Samples

Total Fatty

Matter

Free

Matter (%)

Insoluble

Caustic

In Alcohol

Alkali

pH

Total
Alkali

(%)
G

50

9.0

0.03

11.8

0.41

H

69.2

12.2

0.04

11.9

0.41

I

55.2

20.0

0.10

12.2

0.63
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Figure 2: Graphical representation of total fatty matter, matter insoluble in alcohol and pH in some
commercial Laundry soaps sold in Nigeria.
As seen from the figure above shows that the three laundry soaps approximately have the same pH
value of 12. High pH values shows the incomplete hydrolysis resulting from saponification process.
Also from the graph, sample H shows the highest TFM value of 69.7% indicating how safer it is to
the skin and cloths during washing because it contains less free caustic alkali (it is super fatted). On
the other hand, sample I soap has the highest value of MIA indicating its high impurity content.
Discussion
Matter insoluble in alcohol (MIA) is a factor that is used to determine the purity of soap (Viorica et
al., 2011). It is the measure of non-soap ingredients known as builders or fillers such as sodium
silicate, sodium phosphate, sodium carbonate and minor constituents such as bleachers, whitening
agents and fluorescing agents in the finished product. The soap with high MIA values suggests that it
contained high level of impurities which may be attributed to the level of impurities of alkali used
for producing the soap (Vioricaet al., 2011). The slight difference in hardness could be accounted for
by the presence of impurities which contributed to the bulkiness of soap (Ogunsuyi and Akinnawo,
2012).
From the values obtained in the analysis, sample E soap had the highest level of matter insoluble in
alcohol of 45 % followed by sample A', C, H, F, and G with 21.8 %, 17 %, 13.0 %, 12.2 %, 12.2
%, and 9.0 % matter insoluble in alcohol respectively.
The results obtained for sample E was found to be compared well with the results obtained by Idoko
(O. Idoko 2018) which obtained 36-77%. The result varied greatly with those obtained by Ogunsuyi
and Akinnawo (Ogunsuyi and Akinnawo, 2012), which reported 3.5-14.8 %. While the result for
sample A compares well with the study done by (Vioricaet al., 2011) which ranged from 20-28 % of
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the matter insoluble in alcohol. The results obtained for sample F, H, G, B and C compares well with
the result obtained by (Ogunsuyi and Akinnawo, 2012) of 3.5 to 14.8 %.
The Total Fatty Matter (TFM) is one of the most important characteristics describing the quality of
soap. It is defined as total amount of fatty matter, mostly fatty acids, that can be separated from a
sample after splitting with mineral acid.
The results obtained in this study showed that sample A had the highest total fat matter (TFM) value
of 100 % followed by E, B, H, F, B, D and G with an average value of 86 %, 76.2 %, 69.2 % , 67.2
% , 56 %, 53.6 % and 50 % respectively. The results obtained in this study for B, D and G compares
well with the results obtained by (Viorica et al., 2011), which varied from 34-61% of total fat matter.
While the results for F, H and B compared well with the result obtained by (Mak-Mensah et al.,
2011) which ranged between 63-76 % and lastly, sample A and E compared well the result obtained
by (Ashraby et al., 2016) of 73.3 % to 100 %.
Free caustic alkali is one of the parameters that determine the abrasiveness of any given soap
(Onyekwere, 1996). This mostly results from improper or incomplete saponification. From the
current analysis, sample B had the highest free caustic alkalinity value of 0.12 followed by sample
B, A, D, E, G, H and F had a mean of 0.02, 0.00, 0.06, 0.03, 0.03, 0.04, 0.02 respectively.
The result obtained in the current study for all the samples are similar to the results obtained by
Ainie et al. (Ainie et al., 1996), of <0.1 % for Malaysian soap and (Osuji et al,. 2013) of 0.06 - 0.09
%.
The obtained results for free caustic alkalinity of the analyzed soap samples are below those obtained
by (Ogunsuyi, O. and Akinnawo, C. 2012) of 0.09- 0.25 % for laundry and 0.2 % for toilet soap,
2.95 % obtained by ( Beetseh and Anza, 2013), and 1.24 % of free caustic alkalinity obtained by
(Taiwoet al.,2008).
This study showed that the free caustic alkalinity of all the analyzed soap samples correspond to the
standard set limits, hence the amount of free caustic alkalinity in the analyzed soap samples had no
adverse effect on cloth or skin.
Soap sample F and G had the highest pH value of 12 followed by H, G, B, A and E with a value of
11.9, 11.8, 11.7, 11.2, 9.3 and 9.1 respectively,
The results obtained in the current study for the soap samples compares well with that obtained by
(Oyedele, 2002), of a pH range of 9-11.7. High pH values are as a result of incomplete hydrolysis
resulting from saponification process. It can be overcome by adding excess fat or oil or any other
super fatting agent to reduce the harshness of soap (Warraet al., 2011). This indicates that the
analyzed soaps (laundry) might be corrosive to the skin. As the salt of a weak acid (fatty acid) and a
base, soap is alkaline to aqueous solution. Alkaline substances neutralize the body’s protective acid
mantle that acts as a barrier against bacteria and viruses. Healthy skin has a pH of 5.4 to 5.9 and the
alkalinity favors detergency (Mak-Mensah, and Firempong, 2011).
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Total alkalinity is the total alkaline material present in soap. They include alkaline components such
as hydroxides, sodium (II) oxide, carbonates and bicarbonates. Sample I soap had the highest value
of 0.63 total alkali followed by G, H, E and B all with 0.41 total alkali. While F and D had a value of
0.20 and 0.51 respectively. The results obtained in the current study for the soap samples compares
well with that obtained by (Mak Mensah and Firempong, 2011) of value of 0.24 % and that of 0.34
% for the Ghanaian Standards (Mak-Mensah and Firempong, 2011).
CONCLUSION
From the research, it was observed that we should select a soap that keeps a balance among the
physicochemical properties. Soap that has minimal matter insoluble in alcohol as this will be pure,
minimal moisture content as this will increase the shelve life of the soap. High amounts of total fat
matter lubricating the skin while washing. Therefore, soap with high amounts of total fatty matter are
better. A good soap should also have lower levels of caustic alkalinity to reduce adverse effects on
skin and cloth. Higher pH values make the soap basic and lather easily. Any soap that balances on
these parameters is termed to be a high quality soap. The entire tested soap sample have their
physiochemical properties within the standard limits. However, it is still very clear that some are
better than others in terms of these properties. It is also very important to check mate soaps we used
in our daily activities to avoid adverse effect they could cause in our skin or affect the quality of our
clothes.
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KUTSAL METİNLER ÇERÇEVESİNDE İNSANLIĞIN KÖKENİ
THE ORIGIN OF HUMAN IN THE SACRED TEXTS
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ÖZET
İnsanlık, yüzyıllardır kendini anlamlandırma çabasıyla nereden geldiğini araştırmaktadır. “Biz
kimiz?”, “Nereden ve nasıl geldik?”, “Nereye gidiyoruz?” soruları insan zihnini meşgul eden
ve onun bu kâinattaki varlığının gayesini bulmasına yardımcı olması bakımından belki de en
önemli ve anlamlı sorulardır denilebilir. Kur’an-ı Kerim’de insanlığın yaratılışı konusu
incelendiğinde iki farklı yaratılış sunumuyla karşılaşılmaktadır. Birincisi insanlığın atası olarak
kabul edilen Hz. Âdem’in ve eşinin yaratılışı yani inorganik yaratılış sistemidir. İkincisi ise geri
kalan insan neslinin yaratılışı yani organik yaratılış sistemidir. Konu üzerinden en çok tartışılan
ilk insan Hz. Âdem midir? ve Hz. Havvâ, Hz. Âdem’in kaburga kemiğinden mi yaratılması
konusu tüm dini metinlerde ilgi konusu olmuştur. Geriye doğru gittiğimizde insanın yaratılışı
konusunda mutlaka bir başlangıç noktasına varılacaktır. Bu başlangıçta kimin ya da kimlerin
olduğu belirsizdir. Kur’an, bize bu noktada net bir veri göstermemektedir. Dolayısıyla bu
konuda önceki semavi kitaplara başvurmak, bilgilendirici olacaktır. Kadının neyden yaratıldığı
konusuna gelecek olursak, ayette geçen “nefs-i vahide” ve “zevceha” ifadelerine verilen
manaya göre bu meseleye olan bakış açısı değişiklik göstermektedir. Ancak bize göre bu ayette
herhangi bir cinsiyete vurgu ya da ayrıcalık yapılmamıştır. Kur’an ayetlerine göre yaratılış
bakımından kadın erkek tüm insanlar tek bir özden yaratıldığı anlaşılmaktadır. Konuyla ilgili
Kur’an tefsirlerinin yaklaşımı ise ya bireysel veya “israiliyat” olarak tanımlanan verileri
içermektedir.
Anahtar kelimeler: Yaratılış, İnsan, Adem, Havva, Kur’an.

ABSTRACT
Humanity has been searching where it came from for centuries to make sense of itself. "Who
are we?", "Where and how did we come from?", "Where are we going?" It can be said that these
questions are perhaps the most important and meaningful questions that occupy the human mind
and help him find the purpose of his existence in this universe. When the subject of the creation
of humanity in the Qur'an is examined, two different creation presentations are encountered.
The first is Hz. It is the creation of Adam and his wife, that is, the inorganic creation system.
The second is the creation of the remaining human generation, that is, the organic creation
system. The first person to be discussed the most on the subject, is he Adam and Eve? The issue
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of whether Adam was created from his rib bone has been the subject of interest in all religious
texts. When we go back, we will reach a starting point regarding the creation of man. It is
unclear who or what this was original. The Qur'an does not show us any precise data at this
point. Therefore, it will be informative to refer to previous heavenly books on this subject. If
we come to the subject of what woman was created from, the perspective on this issue differs
according to the meaning given to the expressions "nafs vahida" and "zawcaha" in the verse.
However, in our opinion, there is no emphasis or privilege on gender in this verse. According
to the verses of the Qur'an, it is understood that all human beings, male and female, were created
from a single essence. The approach of the Qur'anic commentaries on the subject, on the other
hand, includes data defined as either individual or "Israiliyat".
Key words: Creation, Man, Adam, Eve, Qur'an.

GİRİŞ
İnsanlar yüzyıllardır kendilerini anlama çabasıyla nereden geldiğini ve kim olduğunu
araştırmaktadır. Bu doğrultuda “biz kimiz, nereden ve nasıl geldik, niçin geldik ve nereye
gidiyoruz?” sorularına yanıt aramakta ve evrendeki var oluşunun kaynak ve gayesini bulmaya
çalışmaktadır.
Söz konusu soruların cevapları din ve bilim olmak üzere iki koldan araştırılmaya başlanmıştır.
İnsanlığın kökeniyle ilgili antropolojik veriler yanında teolojik verilerin atbaşı gitmesi
gerekmekle birlikte, kutsal metinler bazında yaratılışla ilgili ifade ve ayetler, daha çok sembolik
anlamlar içerdiği için, bilimsel veriler karşıtı olarak değerlendirilmektedir. İnsanlığın kökeniyle
ilgili öncelikle Tevrat verileri ile Kur’an-ı Kerim’deki bilgiler, hemen hemen örtüşmektedir.
Kur’an-ı Kerim’de insanlığın yaratılışı konusuyla ilgili ayetler incelendiğinde iki tür yaratılış
temasıyla karşılaşırız: ilki, insanlığın atası olarak kabul edilen Âdem’in ve eşinin yaratılışı,
ikincisi ise geri kalan insan neslinin yaratılışıdır. Kur’an-ı Kerim bu iki farklı yaratılış
sisteminden bahsederken, gerek Hz. Âdem’in yaratılışı birden fazla ayette yer almıştır.
Kur’an’da toprak ve suyun karışımıyla meydana gelen tin, “Onlara (şunu) sor: Kendilerini
yaratmak mı daha zor, yoksa yarattığımız diğer şeyleri mi! Şüphesiz, biz onları yapışkan bir
çamurdan yarattık” (Sâffât, 37/11) ayetinde olduğu gibi “tin-i lazib/yapışkan çamur” ifadesi
yanında “sülale min tin/ süzülmüş çamur” (Mü’minûn, 23/12) ayeti bulunmaktadır. matüridi bu
ayetteki en zengin/verimli çamur anlamında değerlendirmiştir. (Mâturîdî, 2006: 9, 11). Yine bir
başka ayette yer alan “hame-i mesnun” kelimesi, “Andolsun, biz insanı kuru ve değişime
uğramış kara bir çamurdan yarattık” (Hicr, 15/26) ayetindeki ifadede, yaratılışı özellikli çamur
olarak belirtilmiştir. (Zemahşeri, 1986:4, 445) öte yandan “(Allah), insanı ateşte pişmiş gibi
kuru (olan) bir çamurdan yarattı” (Rahmân, 55/14) ayetindeki “salsal” ile yine çamurlu bağlantı
kurulmuştur. Yine “Onu düzenleyip içine ruhumdan üflediğim zaman, onun için secde ederek
yere kapanın.” (Secde, 32/9) ayetinde belirtilen “tesviye” gibi ayet ifadeleriyle ilgili ayetler,
insanın ilk yaratılışının organik boyutunu açıklamaktadır.
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İkinci yaratılış aşamasında ise, “Andolsun, biz insanı, çamurdan süzülmüş bir özden yarattık.
Sonra onu (Adem’inneslini) nutfe halinde sağlam bir yere yerleştirdik” (Mü’minûn, 23/12-13)
ayetinde belirtilen erkek ve dişinin birleşmesiyle meydana gelen nutfe, Matüridi’ye göre
dölsuyu yani meni demektir. (Mâturîdî, 2006: 9, 57) Devamındaki aşamada oluşan “Sonra bu
nutfeyi “alaka” hâline getirdik” (Mü’minûn, 23/14) ayetinde belirtilmiştir. Buradaki alaka,
“rahim duvarına yapışmış embriyo” olarak tanımlanmıştır (Kavşut, 2012). İnsanın plasentada
oluşan bir sonraki aşaması olan ve “Alaka’yı da ‘mudğa’ yaptık ve bu ‘mudğa’yı, üzerini et ile
kaplayacağımız kemiklere dönüştürdük. Nihayet onu, başka bir yaratışla inşa ettik. Yaratanların
en güzeli olan Allah’ın şanı ne yücedir!” (Mü’minûn, 23/14) ayetinde olduğu gibi mudğa gibi
yaratılışın süreçlerini ifade eden birden fazla kavramla karşılaşırız.
Konu bakımından ise ilk insan ve eşinin yaratılışı, nefs-i vahide, kaburga kemiği meselesi, ilk
günah, cennetten kovuluş, insanın yeryüzünde halife tayin edilmesi gibi İslam kültüründe yer
alan birçok konu karşımıza çıkmaktadır.

İLK İNSAN: ADEM
Kur’an-ı Kerim, insana uzanan yaratılış serüvenini, “O nankörler görmediler mi ki göklerle yer
bitişik idi, biz onları ayırdık ve her canlı şeyi sudan yarattık? Hala inanmıyorlar mı? (elEnbiyâ, 21/30) ayetiyle genel anlamda ifade ederken, “Onun ayetlerinden biri sizi topraktan
yaratmasıdır. Sonra siz (yeryüzüne) yayılan insanlar oluverdiniz.” (er-Rûm, 30/20) ayetinde de
daha özele inmiş ve insana yönelik veri sunmuştur.
Elmalılı Hamdi Yazır, sudan yaratılma konusunda, hayatı olan her şeyin sudan yaratıldığını,
bitki, hayvan ve insan olsun, canlı olan her şeyin hayatına suyun sebep kılındığını belirtmiştir.
Buradaki sudan kastın nutfe olduğunun iddia edilmesine karşı çıkan yazar, bir kısım canlıların
ayette geçen her canlı şey manasının dışında kalacağını ileri sürmüştür (Elmalılı, t.y. 5, 449).
Fahreddin Râzî’ye göre ayetin lafzının umumi olmasına rağmen genelliğini tahsis edecek
karineler de mevcuttur. Delilin maksada daha yakın olabilmesi için görünür ve hissedilir cinsten
olması gerektiğini söyleyen Razi, melekler, cinler, Hz. Âdem ve Hz. İsa’nın bu ayetin istisnası
olduğunu, çünkü o kâfirlerin onlardan hiçbirini görmediğini ifade etmiştir. Râzî’ye göre, “canlı
olan her şey” lafzının içerisine bitkiler ve ağaçlar da girmektedir. Zira bunların da su sayesinde
büyüdüklerini ve bitkinin her aşamasında suyun önemli bir rol oynadığını kaydetmiştir
(Fahreddin Razi, 1990:1, 130-131). Zemahşerî’ye göre “yarattık” fiili, bir ya da iki meful
alabilir. Eğer bir meful alırsa, ayetin manası “biz bütün canlıları sudan yarattık” şeklindedir.
Buna göre mananın, canlıların suya olan ihtiyaçları nedeniyle sanki, “onları sudan yaratmış
gibiyiz” anlamına gelir. Eğer fiil, iki meful alırsa ayet, “Biz her canlıyı içinde mutlaka suyun
bulunduğu bir sebep ile meydana getirdik; canlıların yaratılmasında su mutlaka vardır.”
manasını taşımış olur (Zemahşeri, 2014:4/428).
Yaratılışın daha sonraki süreciyle ilgili Kur’an, Adem olarak adlandırılan ilk insanın
yaratılışına geçer ve “Bir zaman Rabb’in meleklere demişti ki: ‘Ben kupkuru çamurdan (salsal),
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değişken balçıktan (heme-i mesnun) bir insan yaratacağım. Onu düzenleyip insan şekline
koyduğum ve ona ruhumdan üflediğim zaman ona secdeye kapanın.” (el-Hicr, 15/28-29).
Burada Allah Teâlâ, insan bedenini düzenlediğini ve ona ruhundan üflediğini söylemektedir.
Fahreddin Râzî’ye göre, ayette geçen düzenlemenin iki şekilde olabilmektedir. Bu, insanın
bilinen suretinde düzenlenme şeklinde olabileceği gibi, insan bedeninin organlarının yerli
yerinde, eksiksiz ve uyum içinde olması da olabilir. Ona göre, ruhun üflenmesi iki şekilde
mümkündür. İlki, nefh yani üfleme, havayı bir cismin boşluğuna kaydırmak ve akıtmaktır. Bu
lafzın zahirinin, ruhun hava ve rüzgâr gibi bir şey olabilme ihtimalini doğurmaktadır. İkincisi
ise Allah’ın burada Hz. Âdem’i şereflendirmek ve kıymetini göstermek için ruhundan
üflemekten söz etmiş de olabilir. Yani Allah Teâlâ, Âdem’in ruhunu kendi ruhuna izafe ederek,
onu çok daha değerli bir konuma getirmiş anlamında olabilir. (Razi, 1990:14:94-95) İsmail
Hakkı Bursevi ise, Allah’ın üfürme fiilini, kendi zat-ı uluhiyetine izafe etme sebebinin, Hz.
Âdem’e şekil verme ve onu insan şekline sokma işlemine bizzat kendisinin başlamış olması
olduğunu belirtir (Bursevi, 2012:4, 39).
Kur’an-ı Kerim’in hiçbir ayetinde Âdem’in ilk insan olduğu açık ve net bir şekilde
belirtilmemiştir. Konuyla alakalı bazı ayetlerde Âdem’in adı zikredilirken, bazı ayetlerde ise
adı anılmaksızın insan, beşer gibi kelimeler kullanılmaktadır. Bu verilerden hareketle, bazı
araştırmacılara göre insanlar arasında Âdem hakkında yanlış inanç ve efsaneler yaygın halde
dolaşmaktadır. Allah’ın insanı yaratırken onun hammaddesi olan toprağı alması için sırasıyla
Cebrail, Mikail, İsrafil ve Azrail adındaki 4 büyük meleği yeryüzüne yolladığı ve bu
meleklerden sadece Azrail’in yeryüzündeki çeşitli yerlerden toprak alabildiği ve bu toprakla
Allah’ın ilk insanı yaratmaya başladığı, yaratılan bu ilk insanın adının Âdem olduğu ve onun
kaburga kemiğinden de eşi Havvâ’nın yaratıldığı, daha sonra ikisinin cennette çiftleştikleri ve
göklerdeki cennetten yeryüzüne düştükleri, Havvâ’nın Hicaz’a Âdem’in de Serendib adasına
indiği gibi aktarmaların hiçbirinin İslami dayanağı olmadığını söyler. Bu tür rivayet ve
efsanelerin kaynağının Yahudi, Süryani ve diğer Hristiyan temelli referansların olduğu ve
zamanla bu kaynaklardaki yorumların İslam toplumuna girdiği, tefsirler ve peygamberler
tarihiyle ilgili kitaplarda yer alan İsrailiyat kaynaklı menkıbeler olduğu ileri sürülmüştür (Yakıt,
1999; Bolay, 1988).
İnsanların ilk yaratılışlarıyla ilgili en belirgin Kur’an ayeti şudur: “Ey insanlar! Sizi tek bir
nefisten yaratan ve ondan eşini yaratıp ikisinden birçok erkek ve kadın üreten Rabbinizden
korkun; adına birbirinden dilekte bulunduğunuz Allah’tan ve akrabalık (bağlarını kırmak)tan
sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözetleyicidir.” (Nisa 4/1) Bu ayette geçen nefs-i
vahide, üzerinde tartışılan bir olgu olmuştur. Ebu Müslim el-İsfehani’ye göre, ayette yer alan
‘ve halaka minha zevceha’ ifadesi, ‘onun cinsinden, yani insan cinsinden, onun zevcesini
yarattı’ manasına gelmektedir (Râzî, 1990: 7, 310).
Konuyla ilgili bir başka ayette, “O’dur ki sizi tek bir nefisten yarattı, gönlü ısınsın diye ondan
eşini var etti; eşini sarıp örtünce (eşiyle birleşince) eşi hafif bir yük yüklendi, onu gezdirdi.
(Yükü) ağırlaşınca ikisi beraber rabbleri Allah’a dua ettiler: ‘eğer bize iyi, güzel bir çocuk
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verirsen elbette şükredenlerden oluruz.’ (dediler) Fakat (Allah) onlara iyi, güzel bir çocuk
verince kendilerine verdiği şeyde Allah’a ortak koşmaya başladılar. Allah ise onların ortak
koştuğu şeyden yücedir. (el-A‘râf, 7/189-190).
Bu ayetin tefsirini yapan Elmalılı Hamdi Yazır, “nefs-i vahide” ifadesinin nekre olmasını, bu
ifadenin fer-i münteşire delalet etiğinin bir kanıtı olarak görür. Yani “nefs-i vahide”, her şeyden
önce insan türünün başlangıcı olan Hz. Âdem’i kastettiği kadar, zürriyet babası olan her kişiyi
de kasteder. İfade yalnızca geçmiş zamandaki Hz. Âdem’i değil, şimdiki zamandaki olayları da
tek tek içine alır. Elmalılı kıssanın baş tarafını doğrudan doğruya Hz. Âdem ve Hz. Havvâ ile
ilgili bulurken, sonunu evlatlarının şirk hali olarak değerlendirerek, Hz. Âdem ve Hz. Havvâ
nispet edilen şirk iddiasını reddeder (Elmalılı, t.y., 4:189).
Yaratılış mevzusuyla alakalı olarak aynı cinsten yaratılma düşüncesi ağır basmakla birlikte
farklı yaklaşımlar sergilenmiştir. Hz. Peygamber’e aidiyetleri ciddî şüpheler taşıyan kaburga
rivayetleri, itikadî açıdan bir delil teşkil etmeyeceğinden dolayı ilk kadının yaratılışının kaburga
rivayetleriyle açıklanması da mümkün görünmemektedir. “ve halaka minhâ zevcehâ” ve
“sümme ceale minhâ zevcehâ” gibi ifadelerden, ‘zevc’in ‘nefs-i vâhide’den yaratıldığı
anlaşılmakla birlikte, bu noktada onun kaburgasından veya başka bir organından ya da şu anda
mahiyetini bilemeyeceğimiz bir şeyden yaratılması arasında bir fark bulunmamaktadır. Fakat
burada, kadının yaratıldığı hammaddenin açıkça ortaya konulabileceği sahih bir delil olmadığı
bir gerçektir. Bu konuda söylenebilecek şey, ilk kadının yaratılışının mahiyetinin
bilinemeyeceğidir ki bu ilk erkeğin yaratılışında da söz konusudur (Birinci, 2014).
Ayetteki nefisten kasıt, Âdem değil insanın aslı olan ilk canlı olduğunu ileri süren Ateş’e göre
bu ayetten, insanı yaratmak üzere oluşturulan bir tür canlının, önce eşeysiz üremeyle başka
varlıklara veya hayvanlara dönüşmeden, kendi istikametinde tekâmül edip eşeyli üreme
aşamasına geldiği ve bundan sonra birçok erkeğin ve kadının yaratıldığı anlaşılabilir (Ateş,
1997:2, 189-191).
Görüldüğü gibi ilk insanın yaratılışıyla ilgili klasik dönem yaklaşımlarından farklı olarak
günümüzde değerlendirmeler mevcuttur.
Kur’ân-ı Kerîm’de Havvâ’nın yaratılışından bahsedilmemekte, kocası Âdem ile birlikte
cennete yerleştirilmeleri ve sonra oradan çıkarılışları anlatılmaktadır. Bununla birlikte Kur’an
verileri dışındaki rivayetlerin hemen hemen hepsi, Tevrat verileriyle bağdaşmaktadır. Öte
yandan Peygamberliğin sadece erkeklere has olmadığını, kadınlardan da peygamber geldiğini
ileri süren Ebü’l-Hasan el-Eş‘arî’ye göre Havvâ da nebîdir. Mâtürîdî âlimleri ise bunu kabul
etmemişlerdir (Harman, 1997).

ADEM VE HAVVA’NIN CENNETİ
Kur’an-ı Kerim’de “Dedik ki: ‘Ey Âdem! Sen ve eşin cennette oturun, ondan dilediğiniz yerde
bol bol yiyin ama şu ağaca yaklaşmayın, yoksa zalimlerden olursunuz.” (el-Bakara, 2/35) ayeti,
Adem ve Havva’nın cennette olduklarına işaret etmektedir. Âlimler ayette yer alan bu cennetin
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yeryüzünde mi yoksa gökyüzünde mi olduğu konusunda ayrılığa düşmüşlerdir. Bunun yanında
gökyüzünde olduğunu kabul edenler de kendi içlerinde söz konusu bu cennetin sevap yurdu
olan cennet mi, ebedilik mekanı cenneti mi veya daha başka bir cennet mi olduğu hususunda
farklı yaklaşımlar sergilemişlerdir. Nitekim Râzî, Ebu’l-Kasım el-Belhi ve Ebu Müslim elİsfehani gibi âlimlerin bu cennetin yeryüzünde bir yer olduğunu görüşüne sahip olduklarını
kaydeder. Bu gibi âlimlere göre Hz. Âdem’in cennetten indirilmesi, bir bölgeden diğer bir
bölgeye intikali şeklinde olmuştur (Razi, 1990:2, 389-391).
Adem ve Havva’nın yaklaşılmasından men edildiği ağaç hakkında farklı değerlendirmeler
görülmekle birlikte Râzî, Taberî, Kurtubî, Elmalılı gibi pek çok âlim, bu konuda tevakkuf
edilmesi görüşündedirler. Çünkü konuyla ilgili ne Kur’an-ı Kerim’den ne de Hz. Peygamberden
gelen sarih bir ifade ve açıklama yoktur. Öte yandan yasak meyveden yenmesi konusunda ise
Yahudi ve Hristiyan kutsal kitaplarında yasak meyveyi yılanın kadına, kadının da Âdem’e
yedirdiği belirtilirken, Kur’an’da kadını aslî suçun sebebi olarak gösteren böyle bir bilgiye
rastlanmaz. Kur’an’da şeytanın ikisini birden aldatarak cennetten çıkarılmalarına sebep olduğu
belirtilmekte (Bakara 2/36), hatta şeytanın Havvâ’ya herhangi bir hitabından söz edilmezken,
“Ey Âdem! Sana ebedîlik ağacını ve eskimeyecek bir saltanatı göstereyim mi?” (Tâhâ 20/120)
denilerek doğrudan Âdem’e hitap edildiği görülmektedir (Tümer, 1991).
Adem ve Havva’nın daha sonraki süreçleri, “Şeytan oradan onların ayağını kaydırdı da
bulundukları yerden onları çıkardı. Biz de “Birbirinize düşman olmak üzere inin! Bir zamana
kadar sizin için yeryüzünde kalacak bir yer ve ihtiyaç maddeleri vardır” dedik. ﴿36﴾Bunun
üzerine Âdem rabbinden bazı kelimeler aldı (bunlarla tövbe etti); rabbi de onun tövbesini kabul
buyurdu. Şüphesiz O, tövbeleri kabul buyuran ve rahmeti sınırsız olandır.” (el-Bakara 2/36-38)
ayeti belirtmektedir. Yine “(Allah) buyurdu ‘Birbirinize düşman olarak inin, sizin yeryüzünde
bir süreye kadar kalıp geçinmeniz gerekmektedir. Orada yaşayacaksınız, orada öleceksiniz ve
yine oradan (diriltilip) çıkarılacaksınız.’ dedi.” (A’raf /24-25) ayeti de konuya açıklık
getirmektedir.

SONUÇ
Bu çalışmamızda, insanın yaratılış süreci üzerinde durduk ve bu konuda Kur’an merkezli kutsal
kitapları referans aldık. Konuyla ilgili kaynaklara bakıldığında İslam kültüründe konuyla ilgili
verilerin çoğu Tevrat, İsrailiyat menşeli olduğu görülmektedir. Zira sök konusu mesele üzerinde
Kur’an’dan detaylı bilgiler bulunmamakla birlikte Kur’an’daki verilerin de daha çok sembolik
bir anlatım olduğu görülmektedir. İnsanın yaratılış süreciyle ilgili ayetleri incelediğimizde,
yaratılışın iki farklı sistemde, belirli bir evre ve süreç içerisinde aşamalar halinde gerçekleştiği
görülmektedir. İnorganik ve organik olarak adlandırdığımız iki sistemde de toprak ve su
unsurları yaratılışa bir hammadde oluşturması bakımından ön plana çıkar. Ayetlerde, yaratılışta
her bir aşamayı ifade eden çeşitli kavram ve ifadelere yer verilir. Kur’an-ı Kerim aslında
yaratılışın nasıl gerçekleştiğinin değil gayesinin ne olduğu üzerinde durmaktadır. Öte yandan
yaratılışla ilgili ayetlerin yorumlanması ve tevil edilmesinde, klasik yaklaşımlarla modern
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yorumlar farklılık göstermektedir. Bu doğrultuda yaratılışla ilgili ayetlerin anlaşılmasında ve
tefsirlerinde günümüz bilimsel verilerin de dikkate alınması gerektiği ortaya çıkmaktadır. İlk
insanın yaratılmasıyla ilgili Kur’an verilerinde tarihsel bir peşpeşelik söz konusu değildir. Bu
Kur’an’ın genel bir metodudur. Sözgelimi geçmiş tarihle ilgili bir olay ve durum anlatılırken,
birden ahirete yönelme görülmektedir. Yine Kur’an’da gelecek ile ilgili olaylar, geçmiş zaman
sığasıyla anlatılmaktadır. Bu doğrultuda Kur’an’da geçen yaratılış sürecini artarda ayetlerde
anlatılırken bunu, zamansal bir peşpeşelik olarak düşünmemek gerekmektedir. Zira yaratılışın
belirli bir süre aldığı görülmektedir. Evrenin ve dünyanın yaratılışı ile insanın yaratılışı arasında
uzun bir zaman aralığı olduğu bilimsel verilerde belirtilmektedir. Bu nedenle ilk insanın
yaratılışı süreci belirli zaman dilimleri arasında olduğu düşünülebilir. Aynı şekilde Adem’in
yaratılış serüvenine de bu şekilde bakmak gerekmektedir.
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BİR İBADET OLARAK AHLAK: MATÜRİDİ YAKLAŞIM
MORALITY AS A DEVOTION: THE MÂTÜRÎDÎ APPROACH

Prof. Dr. Ramazan BİÇER
Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Serdivan, Sakarya
ORCID NO: 0000-0003-1501-2103

ÖZET
İnsanların birbirleriyle ilişkisini sağlayan en kapsamlı ve evrensel faktör, ahlaktır. Tüm
insanların olumlu olarak ortak kabul ettiği evrensel ahlak ilkeleri, aynı zamanda din ve
inançların da ana bünyesinde yer almıştır. Ahlakın bireysel ve toplumsal olmak üzere iki boyutu
bulunmaktadır. Ahlak ilkeleri insanın kendisinin değişimini ve huzurunu sağladığı gibi
toplumda da iyilik ve güveni oluşturmaktadır. Ahlak ilkelerinin insanlığın ortak değerlerini
oluşturmaktadır. Ahlakı kendisinin özü olarak gören İslâm dini, ahlak ilkelerini önemsemiş ve
onları ibadet olarak nitelendirmiştir. Kelam ilminin öncü alimlerinden olan büyük düşünür
İmam Mâtürîdî, sosyal ve bireysel ibadet olan ahlak ilkelerinin, ferdi ve toplumsal önem,
öncelik ve yararları üzerinde durarak, ahlak ilkelerinin psikolojik, dünyevî ve uhrevî
faydalarına yönelik değerlendirmelerde bulunmuştur. Ona göre ahlak, dinin bir yapıtaşıdır.
Bireysel hukuk olan kul hakkı, ahlaki bir niteliktir. Kul hakkı, özel hayat olup, dini birçok kural
ile bağlantılıdır. Öte yandan Mâtürîdî, dini bağlantısı olmayan ahlakın, yararının sınırlı
olabileceğini kabul etmektedir.
Anahtar kelimeler: Mâtürîdî, Ahlak, Din, Bireysel hayat, Sosyal Hayat, Ahiret.

ABSTRACT
The most comprehensive and universal factor that enables people to relate to each other is
morality. Universal moral principles, which all people accept positively, are also included in
the main body of religions and beliefs. Morality has two dimensions, individual and social.
Moral principles not only ensure the change and peace of the person himself, but also create
goodness and trust in the society. Moral principles constitute the common values of humanity.
The religion of Islam, which sees morality as its essence, gave importance to moral principles
and described them as worship. The great thinker Imam Mâtürîdî, one of the leading scholars
of the science of Kalam, made evaluations about the psychological, worldly and otherworldly
benefits of moral principles by emphasizing the individual and social importance, priority and
benefits of moral principles, which are social and individual worship. According to him,
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morality is a building block of religion. The right of use, which is an individual law, is a moral
quality. The right of slave is a private life and is connected with many religious rules. On the
other hand, Mâtürîdî acknowledges that morality without religious affiliation may be of limited
use.
Key words: Mâtürîdî, Morality, Religion, Individual life, Social life, Hereafter.

GİRİŞ
Ahlak, evrensel bir ilkeler zinciri olduğu için, tüm inançlar ve dinlerde mevcut bir kavram
olmuştur. Bu doğrultuda İslam dininde de ahlaki ilkeler, dini bir zorunluluk hale gelmiştir.
Nitekim Kur’an-ı Kerim’de önemli oranda ahlaki kurallar yer almış ve Hz. Peygamber’in
hadislerinde geniş bir yer verilmiş ve birçok ahlak ilkesine değinilmiştir. Bu doğrultuda İslam
dini, insanın davranışları hususunda belirlenmiş bir ahlakî tutum oluşturmuştur. Doğru bir
ahlaki tutum, doğru davranışları doğurur ve İslâm’a göre doğru davranışlar ibadettir. Bu
durumda sosyal ve bireysel ibadet olan ahlak ilkeleri insanın kendisiyle, diğer insanlarla ve
yaratıcısıyla olan ilişkilerini düzenlemektedir (Kılbaş, 1999:18, 23).
Ahlakın kaynağı nedir? sorusu din ve felsefenin çözüm aradığı bir konu olmuş ve her kesim
kendi bakış açısı doğrultusunda soruna yanıt vermeye çalışmışlardır. Sözgelimi Ahmet
Akseki’ye göre İslam dini, bir ahlâk dinidir. Ahlâkın dinin öz bir ilkesi olduğu kabul eden
Akseki’ye göre, dinin inanç ve ibadete dayalı esasları ile ahlâka dair ilkeleri arasında önemli
bir fark yoktur. Zira ona göre, ahlâk kaideleri olarak bilinen ilkeler, müminin dini inançlarıyla
amellerden oluşan eylemleri arasındaki ilişkiyi terbiye ve tasfiyeye hizmet etmektedir. Bu
olguları insanlara ilk talim eden dindir (Aksekili, 2004:383).
Akseki, ahlâkın dine dayandırılması konusundaki yaklaşımını şu üç gerekçeye
dayandırmaktadır: 1. Akıl üzerine kurulmuş olan ahlâk kanunları insanların çoğu tarafından
uygulanması gerekli görülen kurallar olarak görülmeyecektir. 2. Ahlâkın din tarafından
belirlenmesi, onun temel dayanağının zaman ve şahıs üstü bir mahiyet arz etmesini sağlar ki,
bu da ahlâkı her görüş sahibinin kendi anlayış ve inanışları doğrultusunda belirlediği, değişken
ve mesnetsiz bir alan olmaktan çıkarır (Topaloğlu, 2013).

TEOLOJİK AHLAK YAKLAŞIMLARI
İslam teolojisinde ahlak teorileri Ehl-i sünnet ve Mutezile olarak iki boyutta şekillenmiştir.
Mutezile kelamcılarının geliştirdikleri ahlak nazariyesi, genel ahlak düşüncesi tarihi içinde
önemli bir halkayı oluşturmaktadır ve İslam düşüncesi tarihi içinde de özel bir yer tutmaktadır.
Mutezili bilginler ve bir ölçüde Mâtürîdîler ise, değerleri varlık nedeninin, ezelde tek başına
Allah tarafından hem nesneler alemine hem de insan zihnine yerleştirilmiş, konulmuş ve
ekilmiş olmaları kaydıyla, özlerinden ve tabiatlarından kaynaklandığını savunmuşlar,
dolayısıyla bu noktada Eş’ari kelamcıların aksine, bir şeyin özünde iyi ya da kötü olduğu
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ilkesinden hareket ederek, değerlerin nesnel hakikatini temellendirmeye ve Allah'ın adalet ve
hikmet sıfatlarıyla bu nesnel hakikatleri teminat altına almaya gayret göstermişlerdir. O halde
Allah'tan kaynaklanması zorunlu olan bu türden bir nesnelcilik, deyim yerindeyse, "ilahi
nesnelcilik" diye tanımlanabilir. Dolayısıyla İslam kelamcılarının değerlerin mahiyeti veya
tabiatı problemini- İslam fıkıh ve kelamında kendisini gösteren, klasik bir deyimle husün ve
kubuh meselesini- tartışma konusu haline sokmalarını bu anlayış çerçevesinde
değerlendirmekte yarar vardır (Kazanç, 2001).
Burada temel tartışma konusu, ahlakın temel ilkeleri olan iyilik ve kötülüğün bilinmesinin
kaynağı ve belirleyicisidir. Buna göre bir düşünce ve hareketin ahlaki olmasının belirleyicisi
nedir? buradaki temel ivme ve harekete geçirici nedir sorusuna verilecek yanıttır. Öte yandan
bir eylemin ahlaki olup olmaması, o davranışın geneline yayılabilir mi? yani her zaman ve her
yerde aynı hareket ahlaki midir? Bunun cevabını söylemek için Mutezile alimleri, söz ve
eylemin özüyle ilgili bir değerlendirmede bulunmuşlardır.
Mutezili kelam alimlerine göre, iyilik, kötülük adalet, zulüm, hikmet, sefeh, salah-aslah, sıdk,
kizb, övgü (medh), yergi (zemm), sevab, ikab gibi ahlaki değerler, Allah'ın iyi veya kötü olarak
yönlendirmesinden ayrı olan, yani eşyanın özünde gerçek bir varoluşa sahiptirler. Eylemleri ya
da davranışları ahlaken iyi ya da kötü kılan, nesnel özellikler ya da nitelikler vardır. Bir eylemin
ahlaken iyi veya kötü olması, Allah'ın onu emretmesi ya da nehyetmesiyle değil o, davranışta
bulunan faydalı veya zararlı olma gibi birtakım özelliklerden dolayıdır. Hatta Allah'ın bir
davranışı emretmesi veya yasaklaması yine daha başından itibaren Allah'ın özüne yerleştirdiği
söz konusu davranıştaki bu özelliklere bağlıdır. Onlara göre, ilahi emirler ya da nehiyler bir
şeyin iyiliğini ya da kötülüğünü vacip kılmaz, ancak bunlara delalet eder. Hatta Mâtürîdîlerin
bile bu noktada Mutezile'ye katıldıklarını, ancak onların vacib ya da haram kılma salahiyetini
tümüyle ilahi emirlere ya da nehiylere dayandırdıkları söylenebilir (Kazanç, 2001).
Buradaki temel yaklaşım, Allah’ın emrettiği bir olgu, tutum ve davranışın, bizzat özünde iyi
olup olmamasıyla alakalıdır. Eş’ari yaklaşım burada tamamen farklıdır. Yani bir nesne, olgu ve
davranışın iyi ya da kötü olması öncelikli değer değildir.
Mutezile'ye göre, iyi ya da kötü değerleri bilmede hem akıl hem de vahiy iki asıl kaynaktır.
Yani bu ahlak anlayışında, değerler alanının bilinmesinde ve açığa çıkarılmasında akıl ve vahiy
ikilisi, önemli birer vasıta olarak telakki edilmektedir. Aklen bilinebilen bazı hakikatleri vahiy
sadece doğrulamakta ve teyit etmektedir, aklen bilinemeyen hususları ise açığa çıkarılmaktadır.
Buna göre Mutezile'ye göre, din gönderilsin ya da gönderilmesin, insan Allah'ın kendisine
bahşettiği kabiliyetlerini yerli yerinde ve verimli kullanmak suretiyle yetkin akıIla (kemalü'lakl) dini ve ahlak birtakım iyilik ve kötülükleri bilebilir. Bu bilgisiyle de ahlaki değerler sistemi
oluşturabilir (Kazanç, 2001).
Kelam ilmi açısından fiillerin yaratılması uhrevî açıdan önemli olduğu gibi, toplumsal açıdan
da önemlidir. Ahlâkın temeli ve itikadın sonucu olan insanın fiilleri noktasında, Ehl-i Sünnet
mutavassıt bir yaklaşım sergilemiş, insana kendi davranışları üzerinde tesiri olduğu fikrini
aşılamış; ancak bu tesirin gücü insanlar ve toplumlar açısından farklı değerlendirilmiştir. Ehl-i
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Sünnetin yapısı içerisinde Allah, kuluna bir fiili yapması için icbarda bulunmaz. Kulun iradesi
söz konusudur ve bu irade ile sevabı ya da ikâbı hak etmektedir. Nitekim “Ey İnsanlar!
Rabbinizden size gerçek gelmiştir. Doğru yola giren ancak kendisi için girmiş ve sapıtan da
kendi zararına olarak sapıtmıştır” (Yunus 10/108) ve “Bir millet kendini bozmadıkça Allah
onların durumunu değiştirmez. Allah bir milletin fenalığını dileyince artık onun önüne
geçilmez. Onlar için Allah’tan başka hâmî de bulunmaz” (Ra’d 13/11) ayetleri insanların değer
biçmede kendilerinin tercih imkanı olduğunu vurgulamaktadır. Buna göre ahlaki niteliklerin
belirlenmesinde ilahi bir zorlama olmadığı düşüncesi hakimdir. Zira Allah insana akıl vermiş
ve eylemlerinde de bu aklı kullanmayı gerekli görmüştür.
Nitekim Mâtürîdî’ye göre, aklın güzel bulduğu her şey, hiçbir şekilde çirkin olmaz; aklen çirkin
olanın güzel olamayışı da aynı durumdadır. İnsan tabiatı hoşlanmadığı için çirkin olan her şey,
onu zihninde canlandıran kişinin psikolojik muhtevasına nüfuz etmesi ilkesine bağlıdır, o
kişinin tabiatı, elem hissettiği için çirkin şeyden kaçar. Şu da var ki, bu psikolojik etkilenme,
kasaplarda ve savaşmayı itiyat haline getirenlerde olduğu gibi alışkanlıkla zâil olabilir. Şu halde
ortaya çıkmıştır ki, hayvan kesimini tasvip etmemek aklî değil, yaratılışa bağlı bir husustur ve
telakkinin değişmesi de olağandır. Bu durum hayvanda bulunan bazı özelliklere benzemektedir.
Meselâ, onun yapısal özelliği ürküp kaçmaktır (tevahhuş), bütün hayvanların ağır yüklere karşı
tepkisi budur, fakat onlar eğitime tabi tutulup başka şeylere alıştırılınca, sanki bu kazandırılmış
özelliklere sahip kılınarak yaratılmış gibi olurlar; işte hayvanın konumu budur. Hiç kuşkusuz
her canlı tabiî olarak ölür, bundan dolayı da kimseye bir kınama gelmez. İşte her canlının sahibi
bulunan varlıktan izin ve müsaade gelmesi suretiyle canlının ölmesi de aynı durumdadır
(Mâtürîdî, 2002, 253).
Mâtürîdî’ye göre, dini konuların idrakinde peygamber değil, aklı yetkilidir. Zira
peygamberlerin gönderilmesi dinle ilgili bir durum ve inanç ilkesidir. Nitekim Allah’ın varlığı
ve birliğini bilmek akıl için zorunludur. Eğer Allah peygamberleri göndermeseydi bile,
insanların akıllarıyla Allah’ın varlığını ve birliğini idrak etmesi, O’nun zat-ı ilahisine uygun
sıfatlarla tanınması ve de Allah’ın içindekilerle birlikte tüm evrenin yaratıcısı olduğunu bilmesi
akli bir zorunluluk olarak gerekli olurdu (Mâtürîdî, 2015:9,417).

MATÜRİDİ’YE GÖRE BİR DİNİ DEĞER OLARAK AHLAK
Mâtürîdî, evrensel nitelikte genel-geçer ahlaki değerlerin varlığını ve bunların din için bir değer
ifade ettiğini kabul etmektedir. Hatta ona göre ahlaki değerler, dinin önemli bir parçasıdır.
Sözgelimi bir ahlaki nitelik olan doğru söylemek, bizzat Kur’an’da “Bugün doğrulara
doğruluklarının fayda vereceği gündür” (Maide 5/119) şeklinde buyrulmuştur. Mâtürîdî ayeti
tefsir ederken, doğruyu söylemenin kişiye sadece ahirette değil dünyada da fayda sağladığını
belirtmektedir. Çünkü kişi doğruyu söyleyen birisi olarak bilindiğinde onun söylediği şey
doğrulanmadığı halde o kişinin söylediklerine itimat edilir (Mâtürîdî, 2015:4, 384).
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Ahlaki niteliklerin dini referansları bulunduğunu özenle vurgulayan Mâtürîdî’ye göre mesela
“Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakının ve doğrularla beraber olun.” (Tevbe 9/119)
ayeti, hükümleri belirlemede kullanılan icmânın dinde delil oluşuna kanıttır ve insanlara kendi
dinleri konusunda doğrularla beraber olmaya işaret etmektedir (Mâtürîdî, 2015: 6,505). Bir
ahlaki nitelik olan istişare ve başkalarının görüşlerini dikkate alma, aynı zamanda dini bilgi
edinme kaynağı olarak görülmektedir.
Bir başka ahlaki değer olan sabır, bizzat Kur’an’ın buyruğu olarak görülmektedir. Nitekim “Ey
iman edenler! Sabredin” (Al-i İmran3/200) ayetinde sabır, bir buyruk olarak bulunmaktadır.
Mâtürîdî, sabrı ‘‘Kaybettiği şeyden ötürü nefsi sızlanmadan alıkoymaktır” şeklinde
tanımlamaktadır (Mâtürîdî 2015:1, 310). Mâtürîdî’ye göre insanların başlarına gelen sorun ve
sıkıntılarda Allah’a tevekkül edip, sabretmeleri onların iradelerini güçlendirmekte ve sağlıklı
bir psikolojiye sahip olmalarını sağlamaktadır. Allah’a teslimiyet, dünyada da büyük psikolojik
fayda sağlamaktadır. Zira bu dünyadaki her şey sonlu olup yok olmaya mahkûmdur. Bu nedenle
kişinin aslında Allah’a tevekkül ve teslim ile, tükenmeye ve bitmeye mahkûm olan ile ebedî
olanı değiştirmekte ve kârlı bir ticaret yapmaktadır (Mâtürîdî, 2015:1,309).
Kur’an’da yer alan bir başka ahlaki buyruk da öfkeye hakim olmaktır. Nitekim, ‘‘Onlar
bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcayanlar, öfkelerini yenenler, insanları affedenlerdir.
Allah, iyilik edenleri sever.” (Al-i İmran 3/134) ayeti konuyu belirgin bir şekilde belirtmektedir.
Mâtürîdî bu ayeti tevil ederken, öfkelerini yenenlerin Allah’ın övgüsüne mazhar olduğunu
belirtmekte ve Hz. Peygamber’in Allah’ın, kendisine haksızlık yapanı affeden kişinin izzet ve
şerefini artırdığını söylemektedir. Mâtürîdî, haksızlığı affeden kişinin iyilik yaptığını ifade
etmektedir. İnsanın şerefinin artmasıyla manevi değeri de artar, iyilik yapmasıyla da Allah
katındaki değeri artar. İmam Mâtürîdî’ye göre affetmenin insana hem dünyada hem de ahirette
büyük yarar sağlamaktadır (Mâtürîdî, 2015:2, 471).
Ahlaki bir erdem olan infak etmek ve cömert olmak, yine Kur’an’da övgüyle bahsedilen bir
niteliktir. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de ‘‘Onlar, Rablerinin rızasına ermek için sabreden, namazı
dosdoğru kılan, kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli olarak ve açıktan Allah için harcayan
ve kötülüğü iyilikle ortadan kaldıranlardır. İşte bunlar için dünya yurdunun iyi sonucu vardır”
(Ra’d 13/22) ayeti bu hususu belirgin bir şekilde vurgulamaktadır.
Bu ayet verileri doğrultusunda İmam Mâtürîdî, Allah Teala’nın insanları elinde bulunan mallar
hakkında onları imtihan ettiğini kul, bu malları başkası için harcadığında hem onları
koruduğunu hem de kişinin elindeyken onlardan sağladığı fayda yine devam ettiğini
belirtmektedir (Mâtürîdî, 2015:2, 470). Zira Mâtürîdî’ye göre Allah, infak edilen malların kat
kat fazlasını sahibine geri verecektir. Bu ise iyiliğe, infaka, cömertliğe ve hayır yapmaya büyük
bir teşviktir.
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Mâtürîdî’ye göre Allah’ın peygamber göndermesinin nedenlerinden birisi, insanların Allah’a
yönelik bahanelerinin kalmamasıdır. Zira Allah’ın elçileri, insanlara O’nun muradını açıkça
anlatmışlar ve toplumsal kuralları belirtmişlerdir.
Mâtürîdîye göre dinin gerekliliğini anlamak ancak akıl ile mümkündür. Bu konuda insanların
hiçbir şekilde bahanesi olamaz. Zira herkesin yaratılış, evren ve kendileri hakkında düşünmeleri
sonucu, Allah’ın varlığına ulaşabilir. Çünkü Allah’ı bilmek, aklen bir zorunluluktur. Eğer Allah
hiçbir elçi göndermeseydi yine de insanların akıllarıyla Allah’ın varlığı ve birliğini, O’nun
gereği gibi sıfatlarla donanmasını ve tanınmasını, Allah’ın evrenin yaratıcısı olduğunu bilmesi
icap ederdi. Bu bakış açısı insan aklına değer veren bir nüans içermektedir. Peygamberler ise,
inanılacak Tanrı’nın sıfatlarını insanlara anlatarak, başta tevhid olmak üzere hiçbir şekilde ona
ortak koşmamaları ve sıfatlarını anlamada yanlışa düşmemeleri içindir. İnsanlarının bahaneleri
olmasa bile, onların mazeret göstermelerine engel olmak için elçiler göndermiştir.
Mâtürîdî mutluluğu, ahlak içerisinde değerlendirir. Ahlaklılığın amacı, insan yaşamının gerçek
hedefi, insan varlığının bir bütün olarak gelişmesi, gerçekleşmesi, kendisine özgü işlevi hayata
getirmesidir. O, ahlaki temel amacın, mutluluk olduğunu söyler. Zira beşeri yetkinlik ya da
insani mükemmellik, sırf maddi bir iyilikte değil, aynı zamanda manevi bir iyilikle birlikte olan
ruha özgü bir iyiliktir. Yani ancak maddi ve manevi birliktelik, iyilik olarak tanımlanabilir.
Buna göre mutluluk, salt harici bir şey olmayıp, aynı zamanda manevi ve içsel bir iyiliktir. Bu
doğrultuda mutluluk, ahlaki erdemler ile elde edilebilir. Mâtürîdî’ye göre ahlak, insanın önce
bu dünyada kısmen, sonra da öbür dünyada ebedi mutluluğu elde edebilmesi bakımından iyinin
ve kötünün araştırılmasıdır. Zira ödüllendirileceğini bilen ve umut eden bir insan,
kötümserlikten uzaklaşıp, mutlu olabilir.
Ahiret yurdunun, Allah’a şirk koşmaktan ya da O’na karşı koyma ve isyan etmekten korunanlar
için daha hayırlı olduğunu vurgulayan Mâtürîdî’ye göre, iyiliğin ödüllendirilmesi ve kötülüğün
cezalandırılması; iyilikte mutluluk, kötülükte de mutsuzluk olduğunu göstermektedir. Bu
doğrultuda dini buyruklara boyun eğmek ve emirleri yerine getirmek, insana mutluluk verir.
İnsan, ahlakı benimsediği ve özümsediği ölçüde, mutlu olur. Temelinde genellikle hazcılık,
faydacılık ve erdemlilik öğeleri yatan bu ahlak anlayışında, asıl amaç mutluluğa ulaşmaktır.
Mâtürîdî, dini bir ahlak öğretisi ortaya koyduğu için bu amaç, bu dünyayı aşar bir boyuttadır.
Çünkü onun ahlak sisteminde insanın, bu dünyada mutluluğa ulaşması kısmen
gerçekleşebileceği için, ebedi ve kalıcı mutluluğa, ancak öteki dünyada tam anlamıyla erişebilir.
O, bu doğrultuda ahlaki kavramları ve değerler manzumesini bu en yüce mutluluğa göre
konumlandırır.
Mâtürîdî’ye göre mutluluk, ancak mutlu edici nesnelere sahip olunduğunda gerçekleşir. Bu ise
dini temelli ahlaktır. Zira insan hemen ayrılacağı bir şeyi gerçekçi olarak sevemez. Sevdiklerine
de sürekli sahip olmak ister. Buna bu fani ve geçici dünyada sahip olması mümkün değildir.
Zira insanın ebedi duyguları, bu dünya ile tam olarak bağdaşmaz. Ebedi bir hayata inandığı ve
orada dünyada yapıp ettiklerinden dolayı karşılık göreceğini bildiği zaman, dünya sıkıntılarına
karşı göğüs gerer ve aynı zamanda kötülük yapmamaya gayret gösterir. Çünkü bundan dolayı
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sorguya çekileceğine inanır. Bu doğrultuda en büyük mutluluk, ebedi bir saadet inancıyla
dünyada yaşamaktır. Bu ise ancak İslami verilerle donatılmış bir ahlak anlayışı ile mümkündür
İmam Mâtürîdî, ahlaki niteliklerin aynı zamanda dinini bir yönü ve boyutu olduğu
görüşündedir. Zira evrensel nitelikteki ahlaki ilkeler, aynı zamanda bir Tanrı buyruğudur. Zira
Kur’an’da söz konusu ahlaki özellikler, özenle vurgulanmakta ve müminin özellikleri olarak
tanımlanmaktadır. Mâtürîdî’ye göre ahlaki nitelikler aynı zamanda dünyada mutluluk
vesileleridir.
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ÖZET
Yapılan çalışmayla Bilecik il merkezinde görev yapan kamu çalışanlarının alternatif enerji
kaynakları hakkındaki görüşleri ve yenilebilir enerji kaynakları kullanımı niyetlerinin farklı
değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma, 2021 yılında Bilecik Merkez
ilinde görev yapan 337 kamu personelinden anket yöntemi ile toplanan veriler yardımı ile
gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda Cinsiyet ile Yenilenebilir Enerji Kaynakları
kullanımı, Yaş ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları kullanımı arasında bir farklılık
bulunamazken, Eğitim Durumu ile Yenilenebilir Enerji Kaynakları kullanımı ve Gelir Düzeyi
ile Yenilenebilir Enerji Kaynakları kullanımı arasında anlamlı bir farklılık olduğu sonucuna
ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Planlı Davranış Teorisi, Çevreci
Davranışlar
ABSTRACT
The aim of this study is to examine the opinions of public employees working in Bilecik
about renevable energy sources and their intention to use renewable energy sources in terms
of different variables. The research was carried out with the help of data collected by survey
method from 337 public personnel working in Bilecik in 2021. As a result of the study, it was
concluded that there was no difference between Gender and Renewable Energy Resources
use, Age and Renewable Energy Resources use, while there was a significant difference
between Educational Status and Renewable Energy Resources use and Income Level and
Renewable Energy Resources use.
Keywords: Renewable Energy Sources, Planned Behavior Theory, Environmental Behavior.
GİRİŞ
Yeryüzünde artan nüfusa paralel olarak gelişen teknoloji ve endüstrileşme ile birlikte insan
ihtiyaçlarının çeşitliliği, tüketimdeki istikrarsız artış beraberinde üretimin de hızla artmasına
neden olmuştur. Üretim miktarına paralel olarak tüketilen enerji miktarı ve ihtiyaç duyulan
enerji gereksinimi de artmış ve enerji sağlamak amacı ile sınırlı kaynaklara sahip ve çevreye
zararları olan fosil yakıtlar ilk tercih olarak sanayi devriminden itibaren kullanılmıştır. Ancak
özellikle 1973-1979 petrol krizinden sonra ülkeler yeni ve çevreye zararsız enerji
kaynaklarına yönelmişlerdir. Enerji üretiminde kullanılan ve fosil kaynaklı yakıtlar olarak da
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tabir edilen kömür, doğalgaz gibi yenilenemez enerji kaynaklarının elde edilmeleri ya da
dağıtımları esnasında çevreye verdikleri zararların yanında bu kaynakların yanmaları
sonucunda atmosfere salınan CO2 gibi sera gazları atmosfere salınan sera gazlarının
yoğunluğunu artırarak sera etkisine yol açmaktadır. Ayrıca fosil kaynaklı yakıtlar, yerkürenin
karbon tutma kapasitesini azaltarak atmosferin doğal dengesini de bozmaktadır (Çetintaş vd.
2017: 3). Dünya çapında elektrik üretimi faaliyetleri diğer faaliyetlere kıyasla daha fazla çevre
kirliliğine neden olduğu için tüketiciler açısından çevre kaygılarının da ilk sırasında yer
almaktadır (Dunn, 1997). Yenilenemez enerji kaynaklarının, rezervlerinin tükenmek üzere
olması ve aynı zamanda çevreye vermiş oldukları geri dönülemez tahribatın sonucu olarak
günümüzde farklı enerji kaynaklarına olan ihtiyaç gündeme gelmiştir. Yenilenebilir Enerji
Kaynakları (YEK) olarak tanımlanan güneş, su, jeotermal, biyokütle, rüzgâr gibi enerji
kaynakları gerek insan sağlığına ve gerek ise çevreye fosil yakıtlara oranla daha az zararlı
olması nedeni ile günümüzde gittikçe tercih edilen ve yatırım yapılan enerji kaynakları olarak
bilinmektedir. Özellikle dünya için önemli olan YEK’in etkili kullanımı hem ekonomik hem
de sağlık açısından önem arz etmektedir. YEK ve uygulamaları yeni bir uygulama alanı
olması, kullanım esnasında ayrıca vergilendirilmeleri, kısa vadeli maliyetlerinin fosil
yakıtlardan fazla olmasına karşın uzun vadede ekonomik ve çevre dostu olmasına rağmen
kullanımlarının yoğun olmaması nedeni ile toplum tarafından tam olarak bilinmeyen ve
değeri anlaşılamayan bir konudur. Toplumun YEK’e bakış açısını araştıran çalışmalarda,
bireylerin enerji kullanımıyla ilgili karşılaşılan çevresel sorunlar, toplumun enerji ihtiyacı,
yeni enerji kaynaklarına olan yaklaşımları ve buna bağlı olarak yenilenebilir enerji
kaynaklarının gelişimi, teşvik edilmesi ve teknolojilerin halk tarafından kabulü ve bunu
etkileyen unsurları içeren çalışmalarda son yıllarda bir artış olduğu görülmektedir.
Enerji alanında %70’ler seviyesinde dışa bağımlı olan Türkiye’de son yıllarda yerli YEK
kullanımının arttırılması ve bu kaynakların elektrik üretiminde değerlendirilmesi üzerinde
önemle durulmasına karşın söz konusu enerji kaynakları fosil yakıtlar kadar tercih
edilmemektedir (Yazar, 2010:9-10). YEK kullanımında devlet teşviklerinin yanı sıra
toplumun çevre ve YEK hakkında bilgisi, YEK kullanımı için fazladan ödeme isteği ve
toplumsal kabul oldukça önemlidir. Bu amaçla çalışmada, toplumun YEK’e bakış açısında
demografik faktörlerin etkili olup olmadığının belirlenmesi amaçlanmıştır.

LİTERATÜR
Yılmaz ve Aydoğdu (2020), Fen Bilimleri öğretmen adaylarının yenilenebilir enerji
kaynaklarına yönelik tutumlarının farklı değişkenlere göre incelenmesi amacı ile yapmış
oldukları çalışmada 139 Fen Bilimleri öğretmen adayına dört alt boyut ve toplam 26
maddeden oluşan “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Yönelik Tutum Ölçeği” uygulamıştır.
Çalışmanın sonucunda cinsiyet ve çevre eğitimleri alan öğretmen adayları arasında
yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik tutumları anlamlı olarak yüksek olduğu
bulunmuştur. Ancak öğretmen adaylarının sınıf düzeyine göre anlamlı farklılaşma tespit
edilmemiştir.
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Saraç ve Bedir (2014) tarafından yapılan çalışmada, ilkokul sınıf öğretmenlerinin,
yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili algılarını tespit edilmesi amaçlanan çalışmada bazı
sınıf öğretmenlerinin yenilenebilir enerji kaynakları hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıkları
ve kavram yanılgıları içerisinde oldukları tespit edilmiştir.
Yenice ve Tunç (2018), yapmış oldukların çalışmalarında, öğretmen adaylarının çevre
sorunlarına yönelik farkındalıkları ile yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik tutumları
arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçlamışlardır. Betimsel istatistiklere ek olarak, fen bilgisi
öğretmen adaylarının çevre sorunlarına yönelik farkındalıkları ile yenilenebilir enerji
kaynaklarına yönelik tutumları arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla pearson momentler
çarpımı korelasyon analizinden yararlanılmıştır. Çalışmanın sonucunda fen bilgisi öğretmen
adaylarının çevre sorunlarına yönelik farkındalıklarının olumlu düzeyde; yenilenebilir enerji
kaynaklarına yönelik tutumlarının ise olumlu düzeye yakın olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Ayrıca, fen bilgisi öğretmen adaylarının çevre sorunlarına yönelik farkındalık düzeyleri ile
yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik tutumları arasında genel olarak orta düzeyde, pozitif
ve anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir.
Genç (2020), 421 öğretmen adayı ile gerçekleştirdiği çalışmada öğretmen adaylarının
yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik tutumlarını belirlemeyi amaçlamıştır. Çalışma
sonucunda gerek toplam puanlar açısından gerekse alt boyutlar açısından yenilenebilir enerji
kaynaklarına yönelik tutum puanlarında cinsiyet açısından anlamlı bir fark bulunmamaktadır.
Ancak “uygulama isteği” alt boyutu açısından sınıf öğretmenliği öğrencilerinin fen bilgisi
öğrencilerine göre anlamlı düzeyde daha iyi tutuma sahip oldukları belirlenmiştir. Sınıf
düzeylerine göre ise tüm alt boyutlarda ve toplam tutum puanında anlamlı farklılıklar
bulunmuştur.

METODOLOJİ
Araştırma Bilecik il merkezinde yer alan kamu kurum çalışanları dâhil edilmiş ve çalışmada
veri toplama aracı olarak anket kullanılmış olup, hazırlanan anketler 2021 Temmuz - Eylül
ayları arasında katılımcılara elden dağıtılmış, sonrasında katılımcılar tarafından doldurulan
anketler araştırmacı tarafından geri toplanmıştır. Araştırma süresince 450 anket dağıtılmış,
bunlardan eksiksiz olarak doldurulduğu tespit edilen 337 anket üzerinden veri seti
oluşturulmuş ve araştırma analizleri yapılmıştır.
Çalışmada kullanılan anket 2 bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde katılımcıların demografik
özelliklerini ölçmeye yönelik 4 adet çoktan seçmeli soru bulunmaktadır. Anketin ikinci
kısmında ise katılımcıların YEK kullanımını ölçmeye yönelik 15 adet ifadeye yer verilmiştir.
Araştırmada kullanılan ölçeklerin oluşturulmasında yararlanılan kaynaklar Tablo 1’de
verilmiştir. Ölçek ifadelerinin ölçülmesinde 5’li Likert ölçek kullanılmıştır. Katılımcıların
anket formunda bulunan sorulara verdikleri cevaplar SPSS paket programları kullanılarak
analiz edilmiştir.
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Tablo 1: Çalışmada Kullanılan İfadeler
İFADE NO
İFADE
YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI HAKKINDA BİLGİ
1.
Fosil yakıtlar (Kömür, petrol vs.) yandığında atmosferde
karbondioksit üretir
2.
Yenilenebilir enerji kaynakları hakkında bilgiliyim.
3.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasının dünyanın
enerji ihtiyacına çözüm olabileceğini düşünüyorum.
4.
Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasının küresel
ısınmayı azaltacağını düşünüyorum.
ÇEVRESEL ENDİŞE
5.
Fosil yakıtlardan enerji edilmesi kirliliğe, doğal kaynakların
tükenmesine neden oluyor.
6.
Fosil yakıtların kullanımı iklim değişikliğine neden olur.
7.
Fosil yakıtlardan elektrik enerjisi üreten tesislerin yakın ve
uzak çevre üzerinde olumsuz etkileri vardır.
FAZLADAN ÖDEME İSTEĞİ
8.
Kirliliği azaltmak için daha pahalı enerji türlerini kullanmaya
istekliyim.
9.
Çevre açısından güvenli olan elektrik üretimi ödenmesi
gereken fazladan maliyet hakkında bilgim var ve elektrik
faturalarım için daha fazla ödeme yapmaya istekliyim.
10.
Yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen enerji daha
temiz ve çevre dostu olduğu için daha fazla ödeyebilirim.
YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI KULLANIM NİYETİ
11.
Gelecekte evimde yenilenebilir enerji kaynaklarını
kullanmaya çalışacağım.
12.
Diğer insanlara yenilenebilir enerji kaynakları ve ilgili
teknolojileri kullanmalarını tavsiye edeceğim.
13.
Gerek duyduğum enerjinin bir kısmını sağlaması için evimde
yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmayı planlıyorum.
14.
Yenilenebilir enerji kaynaklarını gelecekte evimde
kullanmaya niyetim var.
15.
Evde yenilenebilir enerji kullanmak benim için faydalıdır.

KAYNAK
Kaiser vd. (1999).
Rohollah ve Marjan (2018).
Çelikler ve Aksan (2016)

Kement ve Bükey (2020).

Bang vd. (2000).

Ustaahmetoğlu ve Toklu
(2015)
Rohollah ve Marjan (2018).

Yazdanpanah vd. (2015).

BULGULAR
Araştırmanın Örneklemine İlişkin Bulgular
Araştırmada katılımcıların cinsiyet, medeni durum, yaş, eğitim durumu, aylık gelir düzeyleri
gibi tanımlayıcı istatistikler Tablo 2’de verilmiştir. Buna göre katılımcıların % 42,1’i kadınlar,
% 57,9’u erkeklerden oluşmaktadır. Çalışmaya katılanların % 41,5’i 29-39 yaşları arasında
yer almaktadır. Çalışmadaki katılımcıların % 50,4’ü lisans eğitimi almış ve katılımcıların %
36,8’nin aylık gelir düzeyleri 5000-7999 arasındadır.
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Tablo 2: Katılımcıların Demografik Özelliklerine Göre Bulgular

Cinsiyet
Yaş

Eğitim durumu

Aylık gelir düzeyi

Erkek
Kadın
18-28
29-39
40-49
50 ve üzeri
İlköğretim
Ortaöğretim
Lise
Lisans
Yüksek lisans
Doktora
2000-2999
3000-4999
5000-7999
8000 ve üzeri

Sayı(N)
195
142
61
140
92
44
3
11
83
170
44
26
52
104
124
57

Yüzde (%)
42,1
57,9
18,1
41,5
27,3
13,1
0,9
3,3
24,6
50,4
13,1
7,7
15,4
30,3
36,8
16,9

Ölçeğin güvenirliğini belirlemek amacıyla Cronbach Alfa değerinin yanı sıra, soru ile bütün
arasındaki korelasyon yöntemi (Item total Correlation) çalışma kapsamında
değerlendirilmiştir. Buna göre Güvenirlik analizinde YEK Hakkında Bilgi, Çevresel Endişe,
Fazladan Ödeme İsteği, YEK Kullanma Niyeti faktörlerine ait Cronbach’s alfa değerleri
ölçülerek Tablo 3’te verilmiştir.
Tablo 3: Ölçeğe ait güvenirlik test sonuçları
Güvenirlik
YEK Hakkında Bilgi
Çevresel Endişe
Fazladan
Ödeme
İsteği
YEK Kullanım Niyeti
Toplam

Cronbach's
Alpha
0,714
0,792
0,768

Cronbach's Alpha Based On Standardized
Items
0,716
0,794
0,772

0,901
0,886

0,901
0,94

Soru
Sayısı
4
3
3
5
15

Araştırma kapsamında, YEK Kullanım Niyeti ve demografik değişkenler arasında farklılık
olup olmadığını tespit etmek için gerekli olan analizlere geçmeden önce ANOVA ve T
Testinin varsayımları arasında olan verinin normal dağılıp dağılmadığını belirlemek için
gözlenen değişkenlerin çarpıklık ve basıklık değerleri ile mod ve medyan değerlerine
bakılmıştır. Çarpıklık ve basıklık değerlerinin +1,5 ve -1,5 değerleri arasında olması ve mod
ile medyan değerlerinin birbirine yakın olduğu durumlarda dağılım normal dağılım olarak
kabul edilmektedir (Tabachnick ve Fidell; 2013). Yapılan Normallik testi sonucu çalışmanın
normal dağılım şartlarını sağladığı tespit edilmiştir.
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Bu bağlamda, YEK kullanım niyetini etkileyen faktörlerin (bağımlı değişkenlerin)
demografik özellikler (bağımsız değişkenler) açısından anlamlı bir farklılık gösterip
göstermediğini değerlendirebilmek için, iki bağımsız değişken için t testi ve ikiden fazla
seçenekli bağımsız değişken için ANOVA testi uygulanmıştır.
Veri setinin normal dağılım şartını sağladığı tespit edildikten sonra, YEK Kullanım Niyeti
ölçeğinin alt boyutlarının katılımcıların cinsiyetlerine göre farklılık gösterip göstermediğine
yönelik olarak parametrik testlerden iki bağımsız değişken için t testi uygulanarak sonuçlar
Tablo 4’te gösterilmiştir.
Tablo 4: YEK Kullanımı Niyeti Alt Boyutlarından Aldıkları Puanların Cinsiyete Göre
Karşılaştırılmasına İlişkin Bağımsız Örneklem T-Testi Sonuçları
YEK Kullanım Niyeti
Alt Boyutları
YEK Hakkında Bilgi
Çevresel Endişe
Cinsiyet
Fazladan Ödeme İsteği
YEK Kullanım Niyeti

Alt Değişken
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın

N
195
142
195
142
195
142
195
142

Ortalama(X)
0,9462
0,9437
4,0239
3,9977
3,2974
3,2606
3,8862
3,9859

Standart
Sapma
0,7118
0,6141
0,7868
0,6684
0,9944
0,9328
0,7830
0,6029

t

P

-0,034

0,973

-0,331

0,741

-0,345

0,730

1,269

0,205

Tablo 4’te görüldüğü gibi, örneklemi oluşturan katılımcıların YEK Kullanım Niyeti Ölçeğinin
alt boyutları puanlarının katılımcıların cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip
göstermediğini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen bağımsız grup t testi sonucunda,
grupların aritmetik ortalamaları arasındaki fark olmadığı bulunmuştur.
Tablo 5: Yaş değişkenine göre ANOVA test sonuçları
YEK Kullanım Niyeti Alt
Boyutları
YEK Hakkında Bilgi

Çevresel Endişe

Fazladan Ödeme İsteği

YEK Kullanım Niyeti

Gruplar arası
Grup içi
Toplam
Gruplar arası
Grup içi
Toplam
Gruplar arası
Grup içi
Toplam
Gruplar arası
Grup içi
Toplam

Kareler
Toplamı
1,401
150,083
151,484
1,190
181,976
183,167
6,729
307,935
314,664
0,128
170,895
171,022

df
3
333
336
3
333
336
3
333
336
3
333
336

Kareler
Ortalaması
0,467
0,451

f

p

1,036

0,377

0,397
0,546

0,726

0,537

2,243
0,925

2,425

0,066

0,043
0,513

0,083

0,969

Tabloda 5’te görülebileceği üzere, YEK kullanım niyeti ölçeği alt boyutları aritmetik
ortalamalarının yaş değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek
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amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda yaş gruplarının aritmetik
ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunamamıştır.
Tablo 6: Eğitim Durumuna göre değişkenine göre ANOVA test sonuçları
YEK Kullanım
Niyeti Alt
Boyutları
YEK
Hakkında
Bilgi
Çevresel Endişe

Fazladan Ödeme
İsteği
YEK
Niyeti

Kullanım

Kareler
Toplamı
Gruplar arası
Grup içi
Toplam
Gruplar arası
Grup içi
Toplam
Gruplar arası
Grup içi
Toplam
Gruplar arası
Grup içi
Toplam

20,347
131,137
151,484
13,749
169,417
183,167
14,491
300,273
314,664
12,143
158,879
171,022

df

5
331
336
5
331
336
5
331
336
5
331
336

Kareler
Ortalaması
4,069
0,396

f

p

10,272

0,001

2,750
0,512

5,372

0,001

2,878
0,907

3,173

0,008

2,429
0,480

5,060

0,000

Tabloda 6’da görülebileceği üzere, YEK kullanım niyeti ölçeği alt boyutlarından olan YEK
Hakkında Bilgi (F= 10,272; 01) (LF=0,103;05), Çevresel Endişe (F= 5,372;00) (LF=0,622;
05), Fazladan Ödeme İsteği (F= 3,173; 08) (LF=0,06; 05), YEK Kullanım Niyeti (F= 5,060;
00) (LF=0,762; 05) aritmetik ortalamalarının Eğitim Durumu değişkenine göre anlamlı bir
farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi
(ANOVA) sonucunda Eğitim Durumu gruplarının aritmetik ortalamaları arasındaki fark
istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur.
Bu sonuçların ardından ANOVA sonrası belirlenen anlamlı farklılığın hangi gruplardan
kaynaklandığını belirlemek üzere tamamlayıcı post-hoc analizlerine geçmeden önce post-hoc
çoklu karşılaştırma tekniğinin kullanılacağına karar vermek için öncelikle Levene’s testi ile
grup dağılımlarının varyanslarının homojen olup olmadığı hipotezi sınanmış, varyansların
homojen olduğu görülmüştür. Bunun üzerine varyansların homojen olması durumunda
yaygınlıkla kullanılan Tukey çoklu karşılaştırma tekniği tercih edilmiştir.
YEK Kullanımı Niyeti puanlarının Eğitim değişkenine göre hangi alt gruplar arasında
farklılaştığını belirlemek üzere yapılan post-hoc Tukey testi sonucunda Lisans ve Lisansüstü
eğitim gruplarının lisansüstü eğitim grubu lehine istatistiksel olarak (p<.01) düzeyinde
anlamlı bir farklılık saptanmıştır. Bu durum, lisansüstü eğitim alan bireylerin YEK hakkında
bilgi düzeylerinin daha yüksek olduğu ve bu nedenle daha fazla çevresel endişe duydukları
literatürde de desteklenmektedir. Benzer olarak Lisanüstü eğitime sahip olan bireyler YEK
kullanım niyetleri olan ve bunun için fazladan ödeme yapmaya hazır olan bireylerdir.
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Tablo 6: Gelir Durumuna göre değişkenine göre ANOVA test sonuçları
YEK Kullanım
Niyeti Alt
Boyutları
YEK
Hakkında
Bilgi
Çevresel Endişe

Fazladan Ödeme
İsteği
YEK
Niyeti

Kullanım

Kareler
Toplamı
Gruplar arası
Grup içi
Toplam
Gruplar arası
Grup içi
Toplam
Gruplar arası
Grup içi
Toplam
Gruplar arası
Grup içi
Toplam

8,066
143,419
151,484
1,090
182,077
183,167
3,449
311,215
314,664
3,611
167,411
171,022

df

3
33
336
3
33
336
3
33
336
3
33
336

Kareler
Ortalaması

f

p

2,689
0,431

6,242

0,001

0,363
0,547

0,664

0,574

1,150
0,935

1,230

0,299

1,204
0,503

2,394

0,068

Tabloda 6’da görülebileceği üzere, YEK kullanım Niyeti ölçeği alt boyutlarından olan YEK
Hakkında Bilgi (F= 6,242; 01) (LF=0,584; 05) aritmetik ortalamalarının Gelir Durumu
değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan tek
yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda Gelir Düzeyi gruplarının aritmetik ortalamaları
arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur.
Gerçekleştirilen Tukey çoklu karşılaştırma analizi sonuçlarına göre, YEK Kullanımı
puanlarının Gelir Düzeyi değişkenine göre hangi alt gruplar arasında farklılaştığını belirlemek
üzere yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonrası post-hoc Tukey testi sonucunda
7999 TL ve üzeri gruplarının 7999 TL ve altındaki gelir düzeyi grubu lehine istatistiksel
olarak (p<.01) düzeyinde anlamlı bir farklılık saptanmıştır.
SONUÇLAR
Yapılan çalışmada, YEK kullanımı niyeti ölçeği alt boyutları aritmetik ortalamalarının yaş
değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan tek
yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda yaş gruplarının aritmetik ortalamaları arasındaki
fark istatistiksel olarak anlamlı bulunamamıştır.
Çalışmada ayrıca YEK ölçeği alt boyutları aritmetik ortalamalarının Cinsiyet değişkenine
göre farklılık gösterip göstermediği amaçlanmış ve bu amaçla yapılan T testi sonucunda
cinsiyet ve YEK kullanımı arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Oral (2020), Genç
(2019) ve Çelikler ve Kara (2016), farklı zamanlarda yapmış oldukları çalışmalarda
yenilenebilir enerjiye yönelik tutum puanlarının cinsiyetler bakımından farklılık göstermediği
sonucuna ulaşmışlardır. Literatürde bu anlamda cinsiyet ile YEK Tutumu arasında farklılık
bulunmayan çalışmalar olduğu gibi tam tersi sonuca ulaşan çalışmalar da mevcuttur (Karatepe
vd, 2012; Balbağ ve Balbağ, 2019; Bilen,2013).
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Çalışmada Eğitim Değişkenin YEK Tutum ölçeğinin alt boyutlarından olan YEK Hakkında
Bilgi, YEK Kullanım Niyeti, Çevresel endişe ve Fazladan Ödeme İsteği arasında anlamlı
farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Literatürde, farklı değişkenlerin YEK Tutum
arasındaki ilişkiyi inceleyen çok sayıda yayın olmasına karşın katılımcıların Eğitim durumu
ile YEK kullanımı arasındaki ilişkiyi inceleyen bir çalışmaya ulaşılamamıştır. Bu alanda
yapılan çalışmalarda üniversite öğrencilerinin okudukları bölüm veya sınıf ile YEK tutumları
arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalara rastlanmıştır (Oral, 2020; Yenice ve Tunç, 2018;
Genç, 2019). Literatürde yapılan çalışmalar ışığında edinilen çevresel bilginin çevresel endişe
ve çevreyi koruma davranış ve uygulamaları ile ilişkili olduğu belirtilmektedir. Ajzen vd.
(2017) çevresel farkındalık ve davranışlar için çevre hakkında bilginin zorunlu olduğunu
savunmaktadır. Dienes’e (2015) göre ise, çevre hakkında duyulan endişeler yenilenebilir
enerji kaynakları kullanımı karşısında daha fazla ödeme yapma isteğinin belirleyicisi olarak
ifade edilmiştir.
Çalışmada Gelir Düzeyi ve YEK tutum ölçeğinde yer alan alt boyutlar arasındaki farklılık
incelenmiş ve Gelir Durumu ile YEK hakkında Bilgi Sahibi Olma arasında anlamlı bir
farklılık tespit edilirken diğer alt boyutlar arasında bir farklılık tespit edilmemiştir. Genel
olarak beklenen, kişilerin gelir düzeyinin artması ile birlikte YEK hakkında bilgiye daha
kolay ulaşabilme beklentisini karşılarken aynı doğrultuda YEK kullanma niyeti ve bunun için
fazladan ödeme yapma isteği ile gelir arasında bir farklılaşmanın olmaması şaşırtıcı bir
sonuçtur. Bu sonuç, katılımcıların yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretilmesini
desteklemekle birlikte bu kapsamda daha fazla ücret ödemeye istekli olmadıklarını da ifade
etmektedir (Arslan ve Uzun, 2017). Liu (2013), Yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanan
elektrik için daha fazla ödeme yapma isteğini bireyin davranışsal niyetini temsil eden bir
değişken olarak tanımlanmış ve olumlu niyetin ortaya çıkma olasılığının, hane geliri, bireysel
bilgi düzeyi ve yenilenebilir enerji kullanımının maliyetlerine ilişkin inançla birlikte arttığı,
ancak bireysel yaşla birlikte azaldığını belirtmektedir. Avrobarometre 64.2 (2005)
kapsamında yapılan çalışmada, deneklerin % 64,6’sı Türk halkının yenilenebilir enerji teşvik
mekanizmaları hakkında bilgi sahibi olmadıklarını ve % 27,5 ise daha fazla ödemeye razı
olmadıklarını belirtmişlerdir. Katılımcıların yalnızca %8’i maksimum % 5’lik bir pay
ödemeyi kabul ettiklerini belirmişlerdir. Çalışmada söz konusu sonuçlar doğrultusunda Türk
halkının yenilenebilir enerjinin ülkede gelişebilmesi için kişisel fedakârlıkta bulunmaya henüz
hazır olmadığını belirtilmektedir. 2005 yılında yapılan Avrobarometre katılımcıların %
65.2’de ise aynı soru sorulduğunda deneklerin % 41 ‘Yek kullanımı için daha fazla ödemeye
razı olmadıklarını belirtmişlerdir. Çalışmadan elde edilen diğer bir ilginç sonuç ise daha fazla
ödemeye razı olan meslek grubu profesyonel meslek sahipleri olduğu görülmektedir. (Ediger
ve Kentmen, 2010)
Günümüzde yaşanılan COVİD-19 pandemisi, ekonomik belirsizlik, toplumun yaşadığı
umutsuzluk, artan işsizlik ve kişilerin YEK kullanımı ve daha fazla ödemeleri konusunda
kararsızlık yaşamasına ve sahip oldukları bütçeyi daha acil ve kısa dönemli ihtiyaçlarının
giderilmesi amacı ile kullanımına sevk ederek Yek kullanımı konusunda maddi fedakârlık
yapmak istememesine neden olduğu düşünülmektedir. Ayrıca yenilenebilir enerji kaynakları
bakımında büyük bir potansiyele sahip olmasına rağmen enerji temini konusunda dışa bağımlı
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olan Türkiye YEK hakkında halkın bilinçlendirilmesi, Yek kullanımına özendirici teşviklerin
sunulması önem arz etmektedir.
Çalışmada elde edilen sonuçlar kapsamında gelecekte halkın YEK’e bakış açısını
değerlendirmek ve YEK kullanma niyetlerini belirlemek amacı ile yapılacak olan
çalışmalarda yerleşim yeri, almış oldukları çevre eğitimi, anne ve babanın eğitim durumu,
meslek grubu, çalışılan faaliyet alanı gibi farklı faktörler kapsamında değerlendirilmelerin
yapılması YEK kullanımı ve sosyal kabul konusunda daha fazla bilgi vereceği
düşünülmektedir.
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PRE-SERVICE ENGLISH TEACHERS’ REFLECTIONS UPON MATERIAL
EVALUATION AND DEVELOPMENT COURSE
İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATERYAL DEĞERLENDİRME VE
GELİŞTİRME DERSİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELERİ
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Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, Pamukkale,
Denizli.
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ABSTRACT
In the relevant literature, it is indicated that English teachers can become material developers
and pre-service English teachers need to have required competencies to design materials for
their future classes. Despite their important role in learning process, materials appear to be
overlooked in classroom-based research. Although it is possible to come across research about
material development and evaluation with the participation of various stakeholders in different
contexts, reflections of pre-service English teachers in EFL (English as a Foreign Language)
contexts are more in need of research. Thus, this mixed-methods study aimed to reveal the
reflections of pre-service English teachers upon material evaluation and development course
activities during a term in Turkish EFL context. There were 95 participants who were chosen
through convenience sampling. The data were gathered via a survey and written interview form.
The survey was analysed through statistical procedures while the interview responses were
subjected to summative content analysis. According to the survey results, it was seen that the
item, Making use of various materials in English increases the productivity and the item, Using
materials will make English classes more enjoyable, had the highest mean scores in the survey
while the item, I am not interested in the materials related to English, had the lowest mean
score. As for the interview results, the factors in material evaluation and development in ELT
(English Language Teaching) resulted in some professional benefits and challenges. Under the
benefits factors, there were the themes of supportive and meaningful learning environment,
effective teaching, and classroom management while the challenges factor included expense,
time, lack of professional skills, unfavourable attitudes of students and difficulty of designing
materials issues. Moreover, it was found that the course activities contributed to various
personal and professional skills of the participants such as teaching beliefs, material
development and classroom management. Also, preparing lesson plans was found to be the
most useful activity while theoretical group presentations were indicated to be the least useful
activity. The participants stated that they improved themselves in terms of material
development, classroom management, supportive learning environment and effective teaching
and they appreciated making use of various materials to increase the productivity and make
English classes more enjoyable. As for pedagogical implications, pre-service teachers should
be exposed to various materials which are designed for learners with different ages, language
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levels and learning styles so that they can vary their materials and create a more multi-sensory
learning environment. Finally, higher education institutions where pre-service teacher training
is delivered should assist pre-service teachers while preparing their individual and group work
materials in terms of equipment, place, printouts, and various expenses.
Keywords: Pre-service teacher education, material evaluation, material development, English
teacher education, professional development.
ÖZET
İlgili çalışmalarda, İngilizce öğretmenlerinin materyal geliştirebilecekleri ve İngilizce
öğretmeni adaylarının ilerideki dersleri için materyal tasarlama konusunda gerekli yeterliliklere
sahip olmaları gerektiği dile getirilmektedir. Öğrenme sürecinde önemli rollere sahip
olmalarına rağmen, materyaller sınıf temelli araştırmalarda yeterince ele alınmamış
gözükmektedir. Çeşitli paydaşların farklı bağlamlardaki katılımıyla materyal geliştirme ve
değerlendirmeye yönelik araştırma çalışmalarına rastlamak mümkün olsa da İngilizce
öğretmeni adaylarının İngilizcenin yabancı dil olarak öğretildiği bağlamlarındaki yansımalarına
yönelik daha çok araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle bu karma yöntem araştırması,
İngilizcenin yabancı dil olarak öğretildiği Türkiye bağlamında, İngilizce öğretmeni adaylarının
bir dönem boyunca almış oldukları materyal değerlendirme ve geliştirme dersi etkinlikleri
hakkındaki yansımalarını ortaya çıkarmayı amaçlamıştır. Bu araştırmada kolaylı örnekleme
yoluyla seçilen 95 katılımcı bulunmaktadır. Veriler anket ve yazılı görüşme formu aracılığıyla
toplanmıştır. Anket bulguları istatistiksel yöntemlerle analiz edilirken, görüşme yanıtları
özetleyici içerik analizine tabi tutulmuştur. Anket sonuçlarına göre, İngilizce derslerinde çeşitli
materyallerin kullanılması verimliliği artırır, maddesi ve Materyal kullanmak İngilizce
derslerini daha keyifli hale getirecektir, maddesi ankette en yüksek ortalamaya sahip olurken,
Ben İngilizce ile ilgili materyallere ilgi duymuyorum, maddesi en düşük ortalamaya sahiptir.
Mülakat sonuçlarına göre, İngilizce öğretiminde materyal değerlendirme ve geliştirme
faktörleri kapsamında bazı mesleki faydalar ve karşılaşılan zorluklar ortaya çıkmıştır. Mesleki
fayda faktörleri altında destekleyici ve anlamlı öğrenme ortamı, etkili öğretim ve sınıf yönetimi
temaları yer alırken, karşılaşılan zorluklar faktöründe masraf, zaman, mesleki beceri eksikliği,
öğrencilerin olumsuz tutumları ve materyal tasarlamanın zorluğu konuları yer almıştır. Ayrıca
ders etkinliklerinin, katılımcıların öğretmenlik inançları, materyal geliştirme ve sınıf yönetimi
gibi çeşitli kişisel ve mesleki becerilerine katkı sağladığı tespit edilmiştir. İlaveten, ders planı
hazırlama en yararlı etkinlik olarak bulunurken, teorik grup sunumları en az yararlı etkinlik
olarak belirtilmiştir. Materyal geliştirme, sınıf yönetimi, destekleyici öğrenme ortamı ve etkili
öğretim konularında kendilerini geliştirdiklerini belirten katılımcılar, İngilizce derslerini daha
eğlenceli hale getirmek ve verimliliği artırmak için çeşitli materyallerden yararlanmayı
önemsediklerini dile getirmişlerdir. Eğitsel çıkarımlar açısından, öğretmen adaylarının
materyallerini çeşitlendirebilmeleri ve daha çok duyusal bir öğrenme ortamı oluşturabilmeleri
için farklı yaş, dil seviyesi ve öğrenme türüne sahip öğrenciler için tasarlanmış çeşitli
materyallere maruz bırakılmalıdır. Son olarak, hizmet öncesi öğretmen eğitiminin verildiği
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yükseköğretim kurumları, öğretmen adaylarına bireysel ve grup çalışma materyallerini
hazırlarken donanım, yer, çıktılar ve çeşitli giderler açısından yardımcı olmalıdır.
Anahtar kelimeler: Hizmet öncesi öğretmen eğitimi, materyal değerlendirme, materyal
geliştirme, İngilizce öğretmeni eğitimi, mesleki gelişim.
INTRODUCTION
Teachers refer to various materials to provide linguistic input, explain language, and create
opportunities to practice new or previously learned items for students. In this regard, Guerrettaz
and Johnston (2013) examined the relationship between the materials and language learning in
classroom experience, in other words, the ecology of the language classroom including
participants, processes, structures, and artefacts. Based on classroom observation and
recordings, semi structured interviews, focus group interviews, field notes and artefacts from
the class, they concluded that the materials used were an important source for the organization
of curriculum, influential on classroom discourse, and there was a complex relationship
between the materials and individual features of the language learners.
Increased number of publications and conferences has brought about questions about material
development, selection, and evaluation both in pre-service and in-service teacher training in
ELT (English Language Teaching) especially in the last decades. Gaining more consciousness
about the fact that no single material or coursebook can be ideal for any class due to contextbound differences has paved the way for teachers to become more flexible in adapting and
producing materials to serve their students’ needs better (Canniveng & Martinez, 2014). In this
sense, researchers have focused on different stakeholders’ reflections upon material
development and pre-service English teachers are among these focused research groups. To
illustrate, Ismail et al. (2014), in their study, examined the experiences of pre-service ESL
teachers on the use of self-developed ELT resources and materials for language classrooms and
whether these experiences influenced their teacher cognition. The findings revealed that the
participating pre-service teachers appreciated developing materials by considering contextbound differences, cooperative learning principles and learner interests.
In the relevant literature, it is voiced that English teachers can become material developers
(Salas, 2004) and pre-service English teachers need to possess necessary competencies to
develop, adapt and evaluate materials for their future classes. Despite their crucial role in
learning/teaching process, materials seem to be overlooked in classroom-based research studies
and specifically it is stressed that ELT materials have been a neglected area of research (Garton
& Graves, 2014). Although it is possible to come across research studies upon material
development and evaluation with the participation of students, pre-service teachers, and inservice teachers in ENL (English as native language) and ESL (English as second language)
contexts, reflections of pre-service English teachers in EFL (English as a Foreign Language)
contexts appear to be more in need of research. Therefore, this mixed-method study aimed find
out the reflections of pre-service English teachers upon their theoretical and practical
experiences they gained in the Material Evaluation and Development Course activities during
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a term. In this way, this study brings together pre-service English teacher education and material
development issues and fills the niche in the relevant literature.
REVIEW OF LITERATURE
Tomlinson (2012) attracted the attention to increased understanding about the importance of
material development and how this understanding created the possibility for teachers to localise
and personalise their materials for their learners’ specific needs. While evaluating existing
materials, practitioners need to select the most appropriate one among a wide range of
alternatives and consider some criteria such as syllabus, setting and learner needs (Sarı, Ülgü,
& Ünal, 2014).
Due to the increasing amount of ELT coursebooks, some scholars have focused developing a
checklist to ease systematic ELT book selection and evaluation process. In this regard, various
checklists have been put forward for coursebook analysis criteria (Abdelwahab, 2013;
Mukundan, Hajimohammadi, & Nimehchisalem, 2011; Şahin, 2020). On the other hand, some
studies focused on stakeholder reflections and professional development in terms of material
evaluation and design in various contexts. To begin with, in a longitudinal study, Wyatt (2011)
focused on one teacher’s growth as a DIY (do-it-yourself) designer of ELT materials during an
in-service BA TESOL (Teaching English to speakers of other languages) programme and
followed the teacher's development over three years. At the end of this programme, the teacher
was observed to develop his material design abilities and create consciousness about giving
learners opportunities to make them more motivated in line with language acquisition
processes. The teacher was also seen to become more autonomous and confident in the course
of time. These results demonstrate the importance of introducing and enhancing material design
and evaluation procedures for an effective teacher education. Additionally, Zohrabi (2011)
developed and evaluated a coursebook for the English for General Purposes (EGP) course in
that the researcher taught the book for four semesters and asked six of his colleagues to use it
in their EGP courses as well. With the help of a questionnaire and semi-structured interview,
the researcher could carry out in-use and post-use coursebook evaluation and detected some
strong and weak aspects of the course book. Finally, Johnson et al. (2008) conducted a study
upon in-service teachers with changing teaching experiences and concluded that more teaching
years and involvement in course book/textbook evaluations brings the ability to assess a
textbook with detachment and consider both individual needs and student needs
As for students, Lodhi et al. (2019) analysed student reflections about their English coursebooks
at intermediate level and revealed that the coursebooks in question mostly did not meet the
common learning objectives. The coursebooks were also found to lack innovative features to
attract students’ attention and a regular revision was suggested for coursebook evaluation. As
to pre-service teachers, Aziz et al. (2020) focused on TESL pre-service teachers’ experiences
in developing and implementing their reading materials in an ESL classroom. In light of the
findings, the participants were found to gain awareness and experiences in developing their own
materials via considering their learners’ level, age, needs and interests.
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The above-mentioned studies suggest that English teachers have various roles in the classroom
such as facilitator, moderator, participant, and feedback provider (Harmer, 2015) and another
role is material developer (Farani & Winarni, 2018). As practitioners, English teachers can have
the right to produce materials and become material developers especially when they see that
some important topics are missing, existing activities do not interest learners or there are some
irrelevant points in materials. However, the factors of time, motivation, creativity, and love are
necessary for teachers to become material developers (Salas, 2004).
In light of the above-mentioned studies, what makes material development crucial is the
context-bound differences encountered in different educational environments. Since pre-service
teachers are likely to deliver courses in different educational contexts, it becomes a must rather
than a luxury to gain concrete experiences for reflection and self-esteem in material
development courses during their pre-service teacher education years (Tomlinson, 2016).
Specifically, English course books prepared by ministry of national education in EFL contexts
may not meet the real needs and expectations of learners, and lead to dissatisfaction ultimately
(Biria & Boshrabadi, 2015). The mismatch between the local needs of English language
teachers and students and course materials developed by international publishers has been noted
due to such reasons as the choice of culture-specific topics, lack of real-life language usage and
lack of focus on integrated skills (Işık, 2018).
Despite the importance of materials, teacher training programmes are thought to be insufficient
in terms of preparing teachers practically for their future teaching environment due to lack of
reflection of pre-service teachers regarding past learning experiences. Thus, teacher training
courses are suggested to provide practical experience, promote reflection, and build a bridge
between theory and practice to suit different teaching contexts (Canniveng & Martinez, 2014).
Although there have been a number of publications, material development and design still need
research studies as an under-researched field in language teaching (Gilmore, 2012). Guerrettaz
and Johnston (2013) also attracted the attention to the lack of classroom research in material
development. The gaps in the literature and suggestions for future studies in the relevant
literature in terms of lack of classroom research (Guerrettaz & Johnston, 2013), trying different
materials to motivate stakeholders (Tomlinson, 2012), insufficient teacher training programmes
for creating reflection and practical experiences (Canniveng & Martinez, 2014), the mismatch
between local needs of learners and teachers and the coursebooks prepared by ministries and
international publishers (Biria & Boshrabadi, 2015; Işık, 2018) formed the starting point for
this study. There are various publications upon teaching language activities; however, there are
a small number of studies which focus on the practices, beliefs, and personal development of
pre-service English teachers with regard to material development. There is also a need to
examine what pre-service teacher actually perform during their courses while preparing
materials to detect the changes they undergo during their training. Thus, this study aimed to
reveal pre-service English teachers’ views on their practices and activities in Material
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Evaluation and Development in Foreign Language Teaching Course at a state university in
Turkey. To this end, the current study aimed to answer the following research questions:
1-What are the reflections of the participating pre-service English teachers upon the activities
conducted in Material Evaluation and Development in Foreign Language Teaching Course?
2- What are the reflections of the participating pre-service English teachers upon the importance
of using materials to teach English?
3- What are the contributions of the course for the participating pre-service English teachers?
4- What were the most and least useful course activities according to the participating preservice English teachers?
METHODOLOGY
Research Design
The current study employed an explanatory concurrent mixed-methods research design where
quantitative findings were explained and elaborated by qualitative findings. Since referring to
numbers is considered to be a valuable way for qualitative studies as a complement to an overall
process orientation in studies (Maxwell, 2010), words and numbers can complement and
confirm each other and offer an in-depth analysis (Creswell, 2013; Creswell, Plano Clark,
Gutmann, & Hanson, 2003; Dörnyei, 2007; McKay, 2006).
The participants in this study were exposed to various course activities during the fall term of
2018-2019 academic year like writing questions about the upcoming topic before coming to the
class, making theoretical presentations, and preparing individual materials to teach English. At
the end of the term (16.12.2018- 04.01.2019) the participants were given a survey where they
responded to Likert-type 28 items and three open ended interview questions at the same time.
Participants
The participants in this study were chosen through convenience sampling which requires
reaching individuals available for the study (Mackey & Gass, 2005). In total, there were 95 preservice English teachers as participants at a state university in Turkey. There were 68 female
and 27 male participants. Their age ranged between 20-33 and the average age was 22,5.
Data Collection
Quantitative and qualitative data collection tools were employed to triangulate the data in order
to reach a more complete picture (Nunan & Bailey, 2009). The required data were collected via
a survey which consisted of two parts. In the first part, there were 28 items in a Likert-type
scale and in the second part there was a semi-structured written interview form (WIF) with three
open-ended questions so that the participants could share their opinions in a more detailed way.
The data were collected at the end of the fall term of 2018-2019 academic year in INO 401
Material Evaluation and Development in Foreign Language Teaching Course at ELT
Department at BA level. This course was a compulsory course which the ELT Department
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students took when they were seniors and had six credits in the pre-service teacher education
programme. As a requirement of the course, the participants were involved in various activities.
To exemplify, they wrote weekly questions for the upcoming topic before the lesson and these
questions were answered and discussed in the following week to revise the last week’s topic.
Also, they prepared theoretical group presentations and prepared their individual materials
which were included in an integrated lesson plan. The course content, except for midterm and
final weeks, was as in Table 1.
Table 1. Course Content
Week 1
Week 2
Week 3
Week 4
Week 5
Week 6
Week 7
Week 8
Week 9
Week 10
Week 11
Week 12
Week 13

Introduction
The frameworks & context of language teaching
The language teaching matrix
Curriculum development in second language teaching
The impact of the communicative approach
Current approaches to materials design
Principles of language acquisition & effective material development
Qualities and competencies of good learners, teachers, tasks
Evaluating ELT materials
The role and design of instructional materials
Course book/textbook evaluation categories & adapting materials
Receptive-productive skills
Integrated skills

While forming the survey, the researcher examined the relevant literature, contacted another
scholar (Koparan, 2017) and took his written permission via email to use the items in the scale.
Also, the researcher got expert opinion from the colleagues in the department to ensure the
validity and a pilot study was carried out on a small group to make the necessary corrections in
terms of layout and wording. At the end of expert opinion and piloting, the survey and WIF
were given their final shapes. All the survey and interview items were in English. The
participants wrote their answers on a Word document and uploaded it on an online environment
which is called Educational Support System (ESS), an online institutional tool used by the
university to allow access to the students and lecturers for the same course. All the participants
responded to the survey and interview at the same time at the end of the term.
The survey was in the form of 5-point Likert-type scale and required the participants to check
the items only once based their level of agreement or disagreement according to the anchors 1
(strongly disagree), 2 (disagree), 3 (neutral), 4 (agree) and 5 (strongly agree), respectively. In
light of the gathered data, the survey was found to have adequate internal consistency
(Cronbach's α = .70).
As for the WIF, the first interview question asked the participants to explain whether using
materials in English language education was important. The second interview question asked
them whether the course contributed to their professional skills, and if yes, in what ways.
Finally, the last interview question asked them to reveal their opinions about the various course
activities (writing questions for the upcoming topic before the course, discussing the previously
written questions to revise the last week’s topics, preparing group presentations, preparing a
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lesson plan and designing individual materials). They revealed which course activity was the
most and least useful activity. In the last question, they were asked to indicate their suggestions
and criticisms as well.
Data Analysis
The study employed descriptive analyses to find out the perspectives of pre-service English
teachers taking the Material Evaluation and Development in Foreign Language Teaching
Course about the course activities. In this regard, the participants’ responses to the survey were
analysed via SPSS-16 while their written interview responses were subjected to summative
content analysis by counting and comparing keywords based on the context (Fraenkel, Wallen,
& Hyun, 2012; Glaser & Strauss, 2017; Leedy & Ormrod, 2001; Strauss & Corbin, 1998).
Reaching a synthesis or general picture in light of details requires passing through some steps
because creating the general framework based on non-numerical data requires time, effort and
energy due to the repetitive nature of qualitative data analyses. In data analyses, the written
responses of each participant were compared against those of the previous and next participants
so as to come up with comprehensive emerging themes with their categories (Hahn, 2008; Kolb,
2012; Saldaña, 2013).
RESULTS
When the major findings were examined, it was seen that item 5 (Making use of various
materials in English increases the productivity, M=4,80) and item 20 (Using materials will make
English classes more enjoyable, M=4,80) had the highest mean scores in the survey while item
7 (I am not interested in the materials related to English, M=1,29) had the lowest mean score.
As for the interview results, the factors in material evaluation and development in ELT emerged
with the benefits and challenges. The benefit theme included the categories of supportive and
meaningful learning environment, effective teaching, and classroom management while the
challenges included expense, time, and lack of professional skills issues. Besides, the course
was found to contribute to several personal and professional skills of the participants. Finally,
preparing lesson plans was found to be the most useful activity (f: 43) while theoretical group
presentations were reported to be the least useful activity (f: 31).
Survey Results
The survey results will be given in order to answer the first research question and Table 2 shows
the descriptive statistics of the 28 survey items in the survey.

Table 2. Descriptive Statistics of Survey Items

Full Text Book

Page 632

euroasiasummit.org

INTERNATIONAL EUROASIA
Congress on Scientific Researches and Recent Trends 9
18-20 February 2022/Antalya – Turkey

M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11
M12
M13
M14
M15
M16
M17
M18
M19
M20
M21
M22
M23
M24
M25
M26
M27
M28

I liked preparing materials for English classes.
Every prospective English teacher should take the material
evaluation and development course.
There is no need to develop materials to teach English.
Use of materials in English classes helps with permanent
learning.
Making use of various materials in English increases the
productivity.
The process of material development might help to improve
students’ linguistic skills.
I am not interested in the materials related to English.
I have gained knowledge which I did not have before I took the
material evaluation and development course.
Material evaluation and development course is an unnecessary
one.
Some English subjects are abstract; one cannot develop
materials for them.
I have enough knowledge about material evaluation and
development.
Developing materials is time-consuming and difficult.
Materials could be inspiring to discover new information.
Thanks to this course, I have now more enthusiasm for English
itself and teaching it.
Using materials saves time in English classes.
I think this course is helpful for my teaching life.
Since I have no efficiency in using computers, I have difficulty
in preparing computer-based materials to teach English.
Preparing no materials is not a loss for an English teacher.
I might try to use different materials to teach English.
Using materials will make English classes more enjoyable.
Thanks to this course, I will not have difficulty in preparing
materials for English classes.
In my teaching career, I can help my colleagues to prepare
materials.
I liked writing questions for the upcoming topics every week.
I liked making oral presentations collaboratively with my
classmates.
I liked making a lesson plan and related materials.
I can detect the type of syllabus followed in a course book.
I can evaluate textbooks/course books using both external and
internal evaluation.
I became familiar with the terms related to materials
development.

N
95

Min.
1

Max.
5

M
4,35

Std.
Deviation
,782

95

3

5

4,52

,666

95

1

5

1,34

,629

95

1

5

4,61

,641

95

4

5

4,80

,402

95

2

5

4,28

,724

95

1

3

1,29

,503

95

1

5

4,07

,841

95

1

3

1,37

,584

95

1

5

2,64

1,100

95

2

5

3,80

,662

95
95

1
1

5
5

2,55
4,44

1,039
,710

95

2

5

4,16

,776

95
95

1
2

5
5

3,82
4,48

1,041
,756

95

1

5

2,37

1,185

95
95
95

1
1
1

5
5
5

2,18
4,46
4,80

1,211
,810
,646

95

1

5

4,14

,820

95

2

5

4,24

,740

95

1

5

3,29

1,119

95

1

5

3,82

1,052

95
95

1
2

5
5

4,17
3,99

,930
,779

95

2

5

4,24

,795

95

2

5

4,23

,706

According to Table 2, item 5 (Making use of various materials in English increases the
productivity, M=4,80) and item 20 (Using materials will make English classes more enjoyable,
M=4,80) have the highest mean scores. These are followed by item 4 (Use of materials in
English classes helps with permanent learning, M=4,61). The item with the lowest mean score
is item 7 (I am not interested in the materials related to English, M=1,29). The average mean
score of all the items is 3,65 which nearly equals agree anchor in the survey and means that the
participants generally agreed with the items on average.
Interview Results
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The interview results confirmed and supported the specific issues reported in the survey items.
The participants’ responses to the WIF items and the emerging themes with frequencies are
shown in the following figures and table together with some sample quotations. The emerging
themes were supported and exemplified by the quotations that were chosen among the
participant comments according to the keywords that were identified during summative content
analyses.
Results for the First Interview Item
In order to answer the second research question, the findings of the first WIF question are given
in Figure 1.
Factors in Material
Evaluation and
Development

Benefits

Supportive and
meaningful learning
environment
(f: 68)

Challenges

Effective Teaching
(f: 51)

Classroom
Management
(f: 50)

Time consuming,
expensive, difficulty of
designing material, lack of
professional skills,
unfavorable attitudes of
students and teachers, lack
of fund or cognizance in
rural areas

Figure 1. WIF Q1: importance of preparing materials

There emerged two factors, namely the benefits and challenges of evaluating and preparing
materials to teach English. Under the benefits factors, there were the themes of supportive and
meaningful learning environment (f: 68), effective teaching (f: 51) and classroom management
(f: 50) while the challenges factor included issues of expense, time, lack of professional skills,
unfavourable attitudes of students and teachers, and difficulty of designing materials. The
emerging themes and categories are further displayed in Figure 2 below.
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• Categories

Emerging Themes

Supportive and Meaningful
Learning Environment

Classroom Management

Effective Teaching

• attractive and permanent learning
• increased productivity
• easy understanding
• knowledge transfer
• student imagination and creativity
• real life association
• peripheral learning

•
•
•
•
•
•
•
•

students' increased participation, motivation,
students' self-confidence
building rapport
collaborating with students
desuggesting learners
student-teacher interaction
efficient time management
positive classroom atmosphere

• effective and interactional teaching
• integrated skills
• applying multiple intelligences
• being prepared for lessons
• triggering schemata
• serving changing student needs
• applying cooperative and collaborative tasks
• increasing student achievement
• more opportunities for practice
• providing various sources of language input
• adapting to educational technology
• using authentic materials

Figure 2. Emerging themes and categories for WIF 1
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According to Figure 2, supportive and meaningful learning environment theme included such
categories as permanent learning, easy understanding, student creativity and peripheral
learning. As for classroom management, the categories covered increased student interest and
participation, building rapport, efficient time management and creating a positive classroom
atmosphere. Finally, effective teaching theme consisted of categories such as interactional
teaching, applying integrated skills and multiple intelligences, and using authentic materials, to
name a few. Some of the participant quotations are given below to exemplify the emerging
themes and categories. The number represents the order of participation.
P27: In English teaching, using materials is very important in terms of being enjoyable,
attractive, keeping the interest alive. If the teacher uses some effective materials throughout the
lesson, students stay with the topic, and this increases students’ participation.

This participant mentions the benefits of using materials to teach English in terms of creating
an interesting lesson and increasing student participation, which exemplifies the categories of
supportive learning and classroom management.
P93: Using materials facilitates student learning and provides sources of language input that
maximizes the likelihood of intake. So, we can create desire of learning and the classroom
atmosphere is more enjoyable and warmer. Using materials both supports student learning and
teaching of teachers.

This participant exemplifies all the three categories found under the benefits by underlining that
using materials will ease student learning, help teacher to offer the necessary input and form a
more positive classroom atmosphere.
As for the challenges in material development in ELT, P34 reports that preparing materials can
be expensive, time-consuming, difficult and underlines possible unfavourable teacher attitudes
as in the following:
Some teachers think that using materials isn’t beneficial for the students, using or preparing
materials may be expensive and teachers may spend so much time for that.

In addition to this remark, P77 emphasized the difficulty of preparing materials from scratch as
follows:
The least important reason is that creating something from zero takes a lot of time and also costs
you some money and if the material is not good enough for later uses, it becomes only a
temporary help.

Results for the Second Interview Item
In order to answer the third research question, the findings of the second WIF questions are
given in Table 3.
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Table 3. Personal and Professional Contributions of the Course
Personal
Skills
(f: 8)

increased self-confidence, speaking fluency, increased creativity, increased enthusiasm for
teaching, collaboration, adaptation and analytical skills, decision making, time management
skills, adaptability skills, self-motivation, improved written and oral expression skills

Professional
skills
(f: 91)

Material
development
(f: 63)
-preparing
appropriate
materials
-designing
materials
-evaluating
materials

Classroom
management
(f: 7)
-classroom
management
-building
rapport
-students’
participation,
interest,
motivation,
attention,
interest

Effective
teaching
(f: 27)
-making lesson
plans
-efficient
teaching
-facilitating
practicum
-improving
teaching
practices
-real
life
association
-considering
contextual
differences
-integrated skills
-learning
different
teaching methods

Theoretical
knowledge
(f: 11)
-learning
new terms
-increased
knowledge
about
coursebook
choice
-increased
technical
knowledge
-learning
about
syllabus
types

Student
learning
(f: 5)
-improving
students’
language
skills
-funny
learning
-permanent
learning
-efficient
learning
-enjoyable
learning

Teaching
Beliefs
(f: 4)
-changing
perspectives
-gaining
awareness
about
different
educational
settings
-developing
horizon

Three participants reported that the course did not contribute to their professional skills because
there were too many terms, the activities were not beneficial, and the course was inadequate
and not practical. However, the rest talked about both the personal and professional
contributions of the course. These were personal (f: 8) and professional (f: 91) skills and some
participants mentioned both personal and professional contributions in their comments.
The theme of personal skills contributions consisted of increased self-confidence, creativity,
enthusiasm for teaching, collaboration, adaptation and analytical skills, decision making, time
management and adaptability skills, self-motivation, improved written and oral expression
skills. The theme of professional skills, on the other hand, consisted of six categories, namely
materials development (f: 63), classroom management (f: 7), effective teaching (f: 27),
theoretical knowledge (f: 11), student learning (f: 5) and teaching beliefs (f: 4). The codes found
under these categories are shown in Table 3 in detail and some participant quotations are given
to exemplify these emerging themes and categories as follows.
P36: Of course, because we have learnt so many different concepts, how to act in a lesson and
how to catch the attention of students with materials, and how to prepare materials. Students can
learn efficiently.

This participant indicates the professional contributions of the course in terms of learning
various terms, gaining awareness about how to conduct a lesson and prepare materials for
students and create learning opportunities for students. In this way, s/he exemplifies the
categories of theoretical knowledge, effective teaching, material development and student
learning.
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In addition, P78 exemplifies the contribution of classroom management to increase student
interest and motivation as follows:
I can increase students’ interest and motivation by making the course vivid and clear.

Apart from professional contributions, some participants mentioned various personal gains such
as decision making, self-confidence and adaptability skills as P91 commented in the following:
So, this course contributed to my decision making, time management and adaptability skills. For
instance, preparing group materials gave me self-esteem and self-motivation.

Results for the Third Interview Item
In order to answer the fourth research question, the findings of the third WIF questions are
given in Figure 3.

The most useful:
- preparing lesson plans (f: 43)
- preparing materials (f: 37)
- writing-discussing questions (f: 22)
- theoretical group presentations (f: 9)

All are useful
(f: 21)

The least useful:
- theoretical group presentations(f: 31)
- writing-discussing questions (f: 29)
- preparing materials (f: 12)

Neutral:
- writing-discussing questions (f: 4)
- preparing materials (f: 2)
- theoretical group presentations (f: 2)

Figure 3. WIF Q3: the most and least useful course activities
The last interview item asked the participants to reveal their opinions about the most and least
useful course activities. According to the results, the most useful activities were found to be
preparing lesson plans (f: 43), preparing materials (f: 37) and writing-discussing weekly
questions (f: 22), respectively. As for the least useful course activities, there were theoretical
group presentations (f: 31), writing-discussing weekly questions (f: 29) and preparing materials
(f: 12), respectively. Additionally, 21 participants stated that all the course activities were
useful. Finally, some of the participants reported that writing-discussing weekly questions (f:
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4) was good and preparing materials (f: 2) was beneficial, and two were neutral about theoretical
group presentations.
As is seen in the figure, there are some contrasting views about the most and least useful course
activities in that while the same course activity was found to be the most and least useful activity
by different participants, there were also similar attitudes towards all the activities as
exemplified in participant quotations below.
P17: I found all the activities that we did during this course valuable and important.
P24: In my opinion, writing questions is the least useful activity. The most useful activity is
preparing a lesson plan because it feels more comfortable and ready for my lessons.
P4: Preparing group presentations is the least important in them because not every student has
enough experience and motivation to make it…Designing material is the best activity for us
because it is not boring, and it is also helpful for us.

As is seen, while some of the participants found all the course activities useful, some found
writing weekly questions the least useful activity and preparing a lesson plan as the most useful
activity. However, some found theoretical group presentations as the least useful activity and
designing material as the most useful one.
DISCUSSION AND CONCLUSION
This study aimed to reveal the reflections of 95 pre-service English teachers upon the activities
conducted in Material Evaluation and Development in Foreign Language Teaching Course
during a term. Based on the quantitative and qualitative data, the findings revealed various
personal and professional gains for the participants
The study results bear some similarities and differences with the relevant literature. Similar to
Ismail et al. (2014) and Aziz et al. (2020), the participants in this study valued developing their
individual materials considering learner characteristics such as language level, age, needs and
interests. In parallel with Koparan (2017), the pre-service teachers in this study were found to
benefit from the course activities, improve their various personal and professional skills, and
display favourable attitudes towards preparing lesson plans and developing their own materials.
Echoing Deneme (2018), a high number of the participants reported that they improved their
theoretical and practical knowledge in terms of learning new terms and syllabus types,
improved their classroom management skills and effective teaching strategies. However, some
mentioned the challenges in terms of time, expense, feasibility and unfavourable student and
teacher attitudes. In contrast to Deneme (2018), only three participants in this study indicated
that the course did not contribute to their professional skills because there were too many terms,
the activities were not beneficial, and the course was inadequate and not practical.
Since there exist a small number of to-the-point studies about material evaluation and
development in pre-service English teacher education, the current literature needs more
research studies with performance-based studies showing the artefacts of pre-service English
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teachers. In this vein, the following educational implications are suggested for pre-service
English teacher education:
* Pre-service English teachers should be exposed to different materials which are designed for
learners with different ages, language levels and learning styles so that they can vary their
materials and create a more multi-sensory learning environment.
* Pre-service English teachers should be encouraged to prepare both individual and group work
materials to learn from each other and foster their collaboration skills.
* Pre-service English teachers should write reflection papers about the course activities and
their performances while preparing their individual and group work materials to become more
aware of their weak and strong points.
* Higher education institutions where pre-service English teacher training is delivered should
assist these pre-service teachers while preparing their individual and group work materials in
terms of equipment, place, printouts, and expenses.
* Last but not least, individual and group work materials prepared by pre-service English
teachers can be displayed by higher education institutions with the participation of pre-service
teachers, lecturers, in-service teachers, experts and some local authorities in order to increase
pre-service teachers’ motivation to prepare their own materials.
LIMITATIONS AND SUGGESTIONS FOR FURTHER RESEARCH
This study is limited to a group of students taking Material Evaluation and Development in
Foreign Language Teaching Course at a state university in an EFL context. Thus, future studies
can be conducted with a larger population in different ENL/ESL/EFL contexts or in different
teaching departments for comparative purposes. Future studies can be in the form of a
longitudinal study and benefit from different data collection tools like classroom observations,
questionnaires, field notes, student journals, peer feedback and reflections, and apply different
analyses accordingly.
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İBN BATTÛTA’NIN TÜRKİYE NOTLARINDA BAHSİ GEÇEN BİTKİLER
HAKKINDA
ABOUT THE PLANTS THAT WERE MENTIONED IN IBN BATTUTA’S TURKEY
RECORDS
Hüseyin DOĞAN
Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarihi Anabilim Dalı
ORCID ID: 0000-0003-4290-5062
ÖZET
Ortaçağın en meşhur Müslüman seyyahlarından biri olan İbn Battûta (ö. 1368-69), 1332 yılında
beşinci kez hac yaptıktan sonra Hindistan’a gitmek üzere harekete geçtiyse de Kızıldeniz’de
yakalandığı fırtına yüzünden yolculuk güzergahında değişik yaptı. Planlanan yeni seyahat rotası
onu Lazkiye limanından bir Ceneviz gemisiyle Türkiye’ye getirdi. Alanya’da karaya çıkan İbn
Battûta, Anadolu yolculuğu sırasında Isparta, Eğridir, Denizli, Tavas, Muğla, Milas ve Barçın’a
ulaştı. Seyahatnâmesine göre buradan Konya ve Erzurum’a gitti. Kayseri’yi gördü. Birgi’ye
geldi ve buradan da Ayasulug, İzmir, Manisa, Bursa ve İznik’e gitti. Sakarya vadisini kat ederek
Geyve, Göynük, Bolu ve Kastamonu’ya uğradı. En son Sinop’a gitti ve buradan bir gemi ile
Kırım’a gitmek üzere hareket ederek Türkiye seyahatini tamamladı. O, Türkiye seyahatine
başladığında yirmili yaşlarının sonundaydı.
İbn Batuta’nın donanımı, seyahatleri ile artan görgüsü, diplomatik görevleri ve çeşitli ülkelerde
yaptığı kadılık mesleği şüphesiz onun bakış açısını, değerlendirmelerini ve üslubunu doğrudan
etkilemişti. Battûta kimimi zaman derviş gibi giyinip davranmış, kimi zamansa dünyadan el
çekip zâhid gibi yaşamıştı. Maceraları kadar üslubunun da renkli olduğu şüphesizdir. Er-Rihle,
Ortaçağ Türkiye tarihi çalışmalarının temel kaynakları arasındadır. Her ne kadar Anadolu
hakkında daha önceden çeşitli seyahat kayıtları varsa da İbn Battûta’nınki daha kapsamlı ve
ayrıntılıdır. Araştırmacılar Anadolu’nun siyasi, sosyal, ekonomi ve müessese tarihi gibi pek çok
değişik alanda yaptıkları çalışmalarda er-Rihle’den kaynak olarak faydalanmışlardır.
Biz bu çalışmada İbn Battûta’nın eserindeki Türkiye anlatısında yer verdiği bitkilere
odaklandık. Acaba İbn Battûta’nın kaydettiği bitkiler ortaçağ Anadolu’sunda hangi kullanım
alanlarına sahipti? Bu sorunun cevabını Ortaçağ Anadolu’sunda Türkçe kaleme alınan, tercüme
edilen veya derlenen eserlerda aradık.
İbn Battûta, doğa tasvirleri sırasında genel ifadelerle bitkileri andığı gibi bazen de çeşitli
tanımlamalar yaparken bir ad kaydetmeden bitki alanlarından bahseder. Tarla, bağ-bahçe,
bostan gibi... Önun isimlerini andığı bitkiler genellikle yenilebilir olanlardır. Bir çok şehri
meyvelerinin güzelliği sebebiyle över. Eserde adı geçen meyveler arasında üzüm, incir, nar,
kayısı, şeftali, elma, erik, limon, ceviz ve kestane sayılabilir. Ayrıca safran, haşhaş, pirinç,
pamuk, kamış, buğday ve arpa da eserde yer alan bitkiler arasındadır. Sebze ve baharatlardan
da çeşitli vesileler ile bahsedilir. Bitkilerin kullanım alanlarına dair de bazı bilgiler vardır.
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Örneğin gülsuyu dökmek, güzel kokmak için hamamda kullanıldığı gibi ev sahibinin misafirini
üst seviyede ağırlama uğraşının da bir göstergesidir.
Er-rihle’de bahsi geçen bitkilerin Ortaçağ Anadolu’sunda geniş bir kullanım alanı mevcuttur.
Bahsi geçen bitkilerin birçoğu iktisadi bakımdan kıymetlidir. Yaygın olarak insan ve hayvanlar
için gıda ve sağlık amacıyla onlara başvurulmuştur. Kişisel bakım ürünlerinin hammaddesi
oldukları gibi tâbirnâme ve dîvânlarda sembol değerlerinden de faydalanılmıştır.
Anahtar Kelimeler: İbn Battûta, seyahatname, ortaçağ, bitki tarihi.

ABSTRACT
Ibn Battuta (d. 1368-69), one of the most famous Muslim travellers of Medieval Ages, decided
to move to India after his fifth pilgrimage in 1332. However, a storm made him change his
route. The new travelling route took him to Turkey in a Genovese Ship sailing from Latakia
Port. He set foot on Alanya, then started his Anatolian journey. He visited Isparta, Egirdir,
Denizli, Tavas, Mugla, Milas and Barcin. According to his Seyahatname, he travelled to Konya
and Erzurum. He saw Kayseri, came to Birgi and then moved to Ayasulug, İzmir, Manisa Bursa
and Iznik. He moved across Sakarya Valley and visited Geyve, Goynuk, Bolu and Kastamonu.
Sinop was his last stop, then he embarked on a ship that was destined to Crimea, and Battuta
finished his travelling in Turkey.
Battuta’s knowledge, manners, experience in travelling, diplomatic missions he concluded and
working as a judge in certain places affected his perspective, analysis and wording. The Rihla
is among primary sources of the History of Turkey studies. There were other records of travels
about Anatolia prior to The Rihla, but Battuta’s records have a wide range and more details.
Researchers used The Rihla as a source in political history, social history and economical
history.
In this study, we focused on the plants of Turkey that Battuta mentioned in his work. What uses
the plants he mention had in Medieval Anatolia? We looked for answers from Medieval
Anatolian Turkish works that were written, collected or translated in the region.
Ibn Battuta sometimes briefly mention plants when describing the nature, and sometimes he
mentions farms, vegetable plants and gardens without giving any name of such plants. Most of
the plants he mentions in his work are the edible ones. He praises many cities for the beauty
and tastefulness of the plants. Grape, figs, pomegranate, apricot, peach, apple, lemon, plum,
walnut, chestnut, saffron, hashish, rice, cotton, cane, wheat, and barley are among the plants he
mentions with their names in his work. The usage of plants are also referred to. For example,
pouring rose water is used in public baths for the good smell, but also used when a host had
guests in their home. It was a sign of top level hospitality.
The plants mentioned in The Rihla had a wide range of use in Medieval Anatolia. The plants
referred to in The Rihla were mostly precious economically. Most of them were edible and used
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as food for humans and animals. The plants could also be raw material for personal care
products as well as being decorations for their symbolic value in divans and dream
interpretations.
Keywords: Ibn Battuta, The Rihla, Medieval Anatolia, history of plants.

GİRİŞ
İbn Battûta, eski dünyanın üç kıtasını dolaşmış, üstelik sadece gezmekle de kalmayarak gittiği
yerlerin yaşamına dâhil olmuştu. Onun notlarından, çok meraklı bir insan olduğunu ve çok iyi
gözlemler yaptığını anlayabiliyoruz. Belki de bu özellikleri sayesinde eserinde ayrıntı
sayılabilecek çeşitli bilgiler vardır. O, yaklaşık yirmi dokuz yıl seyahat etti. Notlarını 1335’te
yazıya geçirdi ve esere son hali, bir yıl sonra kâtip İbn Cüzey el-Kelbî (ö. 1357) tarafından
verildi.
İbn Battûta, Türkiye’ye geldiğinde seyahat konusunda epeyce tecrübe kazanmış otuz yaş
civarında bir gençti. Türk ülkesinde dolaştığı şehirleri çok çeşitli noktalardan değerlendiren
notları şüphesiz çok kıymetlidir. Onun anlatımı insan odaklıdır. Bitkilerden bahsetmesinde de
insan, merkezi bir konumdadır. Genellikle şehirleri, onları ulaşan yolları, kurulan sofraları,
verilen ziyafetleri, huzura kabulleri anlatırken yeri geldikçe bitkilerden de bahseder. Kimi
zaman ise merakını celbeden bir bitkiden daha ayrıntılı söz ettiği de görülmektedir. Ancak
eserde bitkilere çoğunlukla ya meyveler, ağaçlar gibi genel adları ile yer verilmiş ya da
yetiştirildikleri arazileri tanımlayan bağ, bahçe, bostan gibi isimleri ile kaydedilmiştir. İbn
Battûta’nın Türk ülkesindeki seyahatini anlatma şeklinin bir sistematiği olduğunu
söyleyebiliriz. Ulaştığı şehirleri bazı özelliklerini bahsederek tanıtmaya başlar. Binaları,
çarşıları ve nüfusu bu cümledendir. Şehrin tabiatına dair ifadelere de yer verir. Bu vesile ile de
genellikle sulak, bağlık bahçelik olma halini yazar.
İbn Battûta’nın genel ad ile bahsettiği bir bitki grubu meyvelerdir. Kimi zaman hangi meyveden
bahsettiğini kaydetse de çoğunlukla ikramlar konusunda “meyve, tatlı ve yemek” şeklinde
umumi ifadeler vardır. Şüphesiz bunu nedeni asıl anlatmak istediği konunun bu olmamasından
kaynaklanmaktadır.
İbn Battûta’nın notlarından anladığımıza göre, misafir ağırlamanın adabı ve incelikleri ile
ağırlayanın kazanacağı prestij arasında sıkı bir ilişki vardır. Anadolu’da misafirin yiyecek
ikramı yapılmadan gönderilmemesi günümüzden farksız olarak Ortaçağ’da da adetti. Öyle ki
İbn Battûta şerefine kurulamayan sofralar onun kaldığı yere yollanmıştı. Nitekim İbn Battûta
gezisinin Türkiye ayağında birçok sofrada baş köşeye oturtuldu. Kimi zaman tekke ve
zaviyelerde, kimi zaman ise şehir idarecisi beglerin katında kurulan sofralarda ona çeşitli
meyveler ikram edildi.
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YÖNTEM
Çalışmamızda ibn Battûta’nın, A. Sait Aykut tarafından hazırlanan İbn Battûta Seyahatnâmesi
adlı iki ciltlik eserinden faydalandık. İbn Battûta Türkiye ile ilgili gözlemlerine, Musul ve
Diyarbekir’e Yolculuk, Anadolu’ya Açılış ve Kustantîniye’ye Seyahatim olarak
başlıklandırılan üç farklı bölümde değinmiştir. Bu bölümlerde yer verilen bitki isimlerinin
Ortaçağ’da Anadolu’da kullanımlarının değerlendirilmesinde 13 ila 15. yüzyıllar arasında Eski
Anadolu Türkçesi ile kaleme alınmış eserlere müracaat edilmiştir. Bitki isimleri maddeler
halinde listelenmiş, madde adları verilirken İbn Battûta Seyahatnâmesi adlı eserdeki yazılışları
tercih edilmiş, metin içinde bitkiden bahsedilmesi gerektiğinde ise Eski Anadolu Türkçesi
(Buradan itibaren EAT olarak kısaltılacaktır) kaynaklarında kullanılan isimleri yazılmıştır.
Ayrıca her bir bitkinin bilimsel adı da karşısına, ikili adlandırma sistemi kurullarına bağlı olarak
eklenmiştir.
BULGULAR
Üzüm [Vitis vinifera L.]
İbn Battûta, Yeznîk’te (İznik) bekâr üzümü adlı bir üzüm varyetesinin olduğunu, meyvelerinin
iri, açık renkli, ince kabuklu, tek çekirdekli ve çok tatlı olduğunu aktarmıştır. (İbn Battûta, 2000:
s. 431)
EAT metinlerinde bitkinin kendisi ve çeşitli parçaları ya da mamulleri ile ilgili verilen isimler,
üzüm, asma, kerm, koruk, meyfuhte, hısrım, kişmiş, secîr, üzüm cebresi, ‘ıneb, gura, zebîb,
nebîz, engür ve mevîz’dir. Üzüm, sadece Anadolu’da değil, hem Antikçağ hem de Ortaçağ’da
bilinen bütün medeniyetlerin yazınlarında geniş yer ayrılan ve özel önem atfedilen bitkilerin
başında gelir. Yaygın bilinme sadece bitkiden elde edilen ve şarap olarak bilinen alkollü
içecekle sınırlı kalmamış, olgun olmayan meyvelerinden elde edilen su yahut sirke yemeklere
katılmış, olgun meyveleri taze olarak ya da çeşitli işlemlerden geçirilerek tüketilmiş, yaprağı,
kökü, dalları ve külü çeşitli amaçlara matuf kullanılmıştır.
Üzümün, Anadolu’da yaygın olarak tıbbi amaçlarla kullanılmasının yanı sıra, (Gürbüz, 2020:
ss. 33-44) cinsel haz arttırıcı olarak başvurulmuş, (Şengün, 2017: s.515; İbn Baytâr, 2017: s.
245) budaklarından akan su alkol bağımlılığının giderilmesi için önerilmiş (Toprak, 2019: s.
82) ve kilo aldırıcı (İbn Baytâr, 2017: s. 245) olarak tüketilmiştir. Toplandıktan sonra birkaç
gün bekletilerek tüketilmesi tavsiye edilen meyvesinin, yoğurtlu ve sirkeli yemeklerle birlikte
alınmaması gerektiği belirtilmiş, öğün geçtiğinde baş ağrısı olması halinde bir lokma ekmeğin
koruk şerbeti ile ıslatılarak yemenin ağrıyı giderdiği kaydedilmiştir. Bâldırân ve afyûn kaynaklı
zehirlenmelerde ısıtılarak içilmiş, koruk suyu yorgunluk giderici olarak tüketilen piliç etini
pişirmek için eklenmiştir. (İbn-i Şerîf, 2017: ss. 45-59) Sekbâc, ibrahimiyye, cercâniyye ve
hummâziyye gibi yemeklerinin tarifine giren üzüm, (Türk, 1999: ss. 3-5) hamilelere önerilmiş,
(Kaya, 2008: s. 104) rüyada üzüm yemek mala kavuşmak olarak tabir edilmiştir. (Demir, 2004:
s. 70)
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Üzümden elde edilen şarabın dinsel metinlerde ele alınmasında herhangi bir ihtilaf yoktur ve
kesin bir dille yasak olduğu vurgulanmıştır. Tıbbi metinlerde ise yasak olduğu kabul edilmekle
birlikte zaruret halinde ve hekim gözetimi altında kullanılabileceği belirtilmiştir. (İbn-i Şerîf,
2017: s. 52)
Kayısı [Prunus armeniaca L.]
İbn Battûta, Kûnya (Konya) ve Antalya’da yetiştirildiğini ve tadının nefis olduğunu bildirdiği
“kamaruddîn” adı verilen bir kayısı türünün tohumunun, kurutulduktan sonra Mısır ve
Suriye’ye ihraç edildiğini aktarmış ve “Nadir ve pahalı kuruyemişlerden biri olarak saygın
yerini Kahire çarşılarında buluyordu” cümlesi ile bitkinin şöhret çerçevesini çizmiştir. (İbn
Battûta, 2000: s. 403, 412) Burada İbn Battûta’nın bâdâm’dan (Prunus dulcis (Mill.)
D.A.Webb) bahsediyor olma olasılığı yüksektir, beri taraftan hem kaynak metnimizde kayısı
olarak yazılması hem de onun gibi bir seyyahın bâdâm’ı biliyor olduğunu düşündüğümüz için
biz de kayısı bitkisini değerlendirdik. Gerçekte, kayısı ve bademin tohumları benzerlik
bağlamında oldukça yakındır ve iki bitkinin aynı isimle biliniyor olması da mümkündür. Kayısı
günümüzde ülkemizin doğu bölgelerinde yetiştirilirken, bâdâm Antalya’nın da dâhil olduğu
ülkemizin kıyı bölgelerinde yetiştirilmektedir.
EAT kaynaklarında zerdalû, mişmiş ve kayısı isimleri ile geçen bitki, Anadolu’da, hemeroit,
(Aydın, 2016: s. 148; İbn-i Şerîf, 2017: s. 243; İbn Baytâr, 2017: s. 227) kulak rahatsızlıkları
(İshâk bin Murâd, 2016: s. 32) ve baş ağrısı (Hacı Paşa, 1990: s. 45) vakalarında kullanılmış,
ağız kokusu giderici (Anonim, 2001: s. 50; İbn Baytâr, 2017: s. 372; İbn-i Şerîf, 2017: s. 203)
ve susuzluk giderici, (Koldanca, 2018: s. 99; Bereket, 2016: s. 112; İshâk bin Murâd, 2016: s.
32) olarak faydalanılmış, atlara kaşıntı giderici (Küçük, 2014: s. 115) olarak verilmiştir.
Mişmişiyye adlı yemeğin tarifine girmiş, (Türk, 1999: s. 14) hareket ve ağır işten hemen sonra
yenilmemesi tavsiye edilmiştir. (İbn-i Şerîf, 2017: s. 46) Rüyada tatlı zerdalû görmek hayra,
ekşi zerdalû görmek şerre yorulmuştur. (Demir, 2004: s. 72)
Mercimek [Lens culinaris Medik.]
İbn Battûta, Ekrîdûr’da (Eğirdir) katıldığı bir iftarda, başlangıçta mercimeğin de kullanıldığı,
şeker ve yağ ile ezilerek tatlandırılmış “serîd” adlı bir tirit yemeğinin servis edildiğini,
Eğirdir’de iftarı bu yemekle açmanın uğurlu kabul edildiğini ve bu âdetin kaynağı olarak da
“peygamber tarafından tiritin diğer yemeklere tercih edildiğini ileri sürdüklerini” ve Ramazan
ayı boyunca bütün iftarlarda bu sünneti uyguladıklarını kaydetmiştir. (İbn Battûta, 2000: s. 407)
Bitki EAT metinlerinde mercümek ve ‘ades isimleri ile geçmektedir. Anadolu’da, göz
rahatsızlıkları, (Okumuş, 1998: s. 72; İshâk bin Murâd, 2016: s. 49; İbn-i Şerîf, 2017: s. 192)
baş ağrısı, (İshâk bin Murâd, 2016: s. 49; Hacı Paşa, 1990: s. 46; Bereket, 2016: s. 32) boğaz
rahatsızlıkları (Kaya, 2008: s. 311; Hacı Paşa, 1990: s. 75) ve cilt rahatsızlıkları (Anonim, 2013:
s. 129; Sabuncuoğlu, 2020: s. 199) vakalarında kullanılmış, müshil (İshâk bin Murâd, 2016: s.
49) ve yanık giderici (Anonim, 2013: s. 149) olarak faydalanılmış, atlarda bademcik iltihabı
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(Küçük, 2014: s. 106) halinde başvurulmuş, kadınlar tarafından yüz güzelleştirici (Şengün,
2017: s. 547) olarak uygulanmıştır.
İslâm peygamberinin mercimek çorbasını sevdiği belirtilmiş, (Öztürk, 2012: s. 81) Anadolu’da
çorba yapımında kullanılmış, (İbn-i Şerîf, 2017: s. 199) mecdere adlı yemeğin (Türk, 1999: s.
20) tarifine girmiş, ağır işte çalışanların tüketmeleri tavsiye edilmiştir. (Kurban, 1990: s. 6)
Kamış [Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.]
İbn Battûta, Kulhisâr’ın (Gölhisar) dört yanının suyla çevrili olduğunu ve bol miktarda kamış
bulunduğunu aktarmıştır. (İbn Battûta, 2000: s. 407)
Kâmış hem Yunanca ve Arapça, hem de Türkçe metinlerde sulak alanları tercih eden ve
ortalama iki metre büyüyen buğdaygiller türlerinin ortak adı olarak kullanılmakla birlikte özel
olarak P. australis taksonu için de kullanılmıştır. Bitki için EAT metinlerinde tercih edilen diğer
isim ise kasab’tır. Anadolu’da, cilt hastalıkları, (Anonim, 2013: s. 127) göz rahatsızlıkları (İbn
Baytâr, 2017: s. 330) ve eklem ağrısı (Özer, 1995: s. 217) vakalarnda kullanılmış, idrar
söktürücü ve panzehir (İshâk bin Murâd, 2016: s. 43) olarak faydalanılmış, vücuda giren sivri
aletlerin (ok başı gibi) çıkarılması (Anonim, 2013: s. 143) için başvurulmuştur.
EAT dönemi şiirinde sevgilinin boyu ile özdeşleştirilen (Ahmed-i Dâ’î, 2001: s. 173) kâmış’ı
yetiştirenin hasadından zekât vermesinin gerekmediği belirtilmiştir. (Çetin, 2002: s. 291)
Pamuk [Gossypium herbaceum L. / Gossypium hirsutum L.]
İbn Battûta, Dûngûzla’da (Denizli) Rûm kadınlar tarafından dünyada eşi benzeri olmayan altın
işlemeli pamuk elbiselerin dokunduğundan ve bu kumaşların Ladikî adı ile bilindiğinden,
burada üretilen pamuğun hem kaliteli olması hem de iyi işlenmesi nedeniyle uzun süreli
dayandığından bahsetmiştir. (İbn Battûta, 2000: s. 408)
EAT kaynaklarında penbe, panbuk ve kutn isimleri ile geçmektedir. Anadolu’da, nezle, (Hacı
Paşa, 1990: s. 63) kemik kırılması, (Anonim, 2013: s. 152) göz hastalıkları (Aktaş, 2010: s. 153;
Okumuş, 1998: s. 67) ve diş ağrısı (Gümüşatam, 2009: s. 207) vakalarında kullanılmış, cinsel
istek arttırıcı (Şengün, 2017: s. 515; Kurban, 1990: s. 30) ve öksürük giderici (İbn Baytâr, 2017:
s. 331) olarak faydalanılmış, kulak kirini gidermek için başvurulmuştur. (İbn-i Şerîf, 2017: s.
194)
Allah’ın pamuğu giysi yapılması için yarattığına inanılmış, (Daşdelen, 2008: s. 93) pamuktan
imal edilen giysilerin yaz mevsiminde giyilmesi önerilmiş, (İbn-i Şerîf, 2017: s. 45) bu giysinin
hem sıcak tuttuğu, hem de bit ve pireyi uzaklaştırdığı belirtilmiştir. (Gedizli, 2011: s. 186)
Kadınlar tarafından yüz güzelleştirici (Şengün, 2017: s. 547) olarak uygulanmış, çekirdeğinin
yağının cilt sorunlarında etkili olduğu ve penise sürülmesi halinde cinsel hazzı arttırdığı
kaydedilmiştir. (Buçukcu, 2017: s. 73) Yetiştirenin hasadından zekât vermesinin gerekli olduğu
belirtilmiş, (Çetin, 2002: s. 291) rüyada görmek mal olarak tabir edilmiştir. (Eminoğlu, 2003:
s. 216)
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Gül [Rosa gallica L. / Rosa × damascena Mill.]
İbn Battûta, Nusaybin’de üretilen gülsuyu’nun benzeri olmadığını, Dûngûzla’da (Denizli)
misafirlere gülsuyu ikram edildiğini aktarmıştır. (İbn Battûta, 2000: s. 337, 409) Gül,
Ortaçağ’da Anadolu’da yaygın olarak bilinen ve kullanılan bir bitkidir. EAT metinlerinde bitki
için gül ve verd isimleri kullanılırken, gül taç yaprakları ve balla birlikte hazırlanan içeçeğe
gülencebîn, bal yerine şeker kullanılarak hazırlanan içeçeğe gülkand, taç yapraklarından elde
edilen suya gülâb ve taç yapraklarının zeytinyağı içinde güneşte bekletildikten sonra süzülmesi
ya da taç yapraklarının zeytinyağı ile birlikte ateşe tutulması ile elde edilen yağa da gülyağı adı
verilmiştir.
Bitkiden Anadolu’da tıbbi anlamda yaygın olarak faydalanılmış, örneğin menenjit, (İbn-i Şerîf,
2017: s. 175; Bereket, 2016: s. 39) göz rahatsızlıkları, (Toprak, 2019: s. 83; İbn Baytâr, 2017:
s. 362; İbn-i Şerîf, 2017: s. 192; Gümüşatam, 2009: s. 226) kulak rahatsızlıkları, (İbn-i Şerîf,
2017: s. 196; İbn Baytâr, 2017: s. 384; Anonim, 2013: s. 102) karaciğer hastalıkları, (İshâk bin
Murâd, 2016: s. 46; İbn-i Şerîf, 2017: s. 248; İbn Baytâr, 2017: s. 384; Tutmacı, 2018: s. 80)
diş rahatsızlıkları, (Erarslan, 2018: s. 94; İshâk bin Murâd, 2016: s. 46; Hacı Paşa, 1990: s. 64;
İbn Baytâr, 2017: s. 222; Bereket, 2016: s. 83) baş ağrısı, (Erarslan, 2018: s. 87; Anonim, 2001:
s. 33; İshâk bin Murâd, 2016: s. 46; İbn Baytâr, 2017: s. 222; Toprak, 2019: s. 83; Hacı Paşa,
1990: s. 42; Gümüşatam, 2009: s. 186; Şirvani Mahmud, 2007: s. 83) mide hastalıkları
(Anonim, 2001: s. 59; İshâk bin Murâd, 2016: s. 46; İbn Baytâr, 2017: s. 384; Tutmacı, 2018:
s. 80) ve cilt hastalıkları (Sabuncuoğlu, 2020: s. 199; Anonim, 2013: s. 130; Tutmacı, 2018: s.
80) vakalarında kullanılmış, müshil, (İshâk bin Murâd, 2016: s. 46; İbn-i Şerîf, 2017: s. 121;
İbn Baytâr, 2017: s. 222) diş beyazlatıcı, (İbn-i Şerîf, 2017: s. 206) öksürük giderici (Bereket,
2016: s. 90) ve sindirimi kolaylaştırıcı (İbn Baytâr, 2017: s. 384) olarak faydalanılmış, doğan
kuşunun kulağında iltihap olması (Isparta, 2002: s. 56) halinde başvurulmuştur.
Anberine yapımında kullanılan (Mahmûd-ı Şirvânî, 1999: s. 252) gülden elde edilen yağın zeka
arttırıcı olarak başa sürüldüğü belirtilmiştir. (Bekmez, 2009: s. 22) Sekbâc, cercâniyye ve zirbâc
yemeklerinin tarifine girip, helva yapımında (Türk, 1999: s. 3, 6, 65) kullanılan bitkinin Ağustos
ayında suyunun koklanması, (Atasoy, 2001: s. 38) şerbetinin yaz mevsiminde içilmesi (İbn-i
Şerîf, 2017: s. 43) tavsiye edilmiş, yağı sarhoşluktan ayılmak için başa sürülmüş (İbn-i Şerîf,
2017: s. 56; İbn Baytâr, 2017: s. 362) ve gül suyunun unutkanlığı giderdiği belirtilmiştir.
(Bekmez, 2009: s. 22) Kabus görenlere tavsiye (İbn-i Şerîf, 2017: s. 185) edilen gülü rüyada
ağacından ayrı görmek keder, ağacında görmek ise çocuk (Demir, 2004: s. 77) olarak
yorumlanmış, rüyada üzerine gül suyu serpilenin mala kavuşacağı ifade edilmiştir. (Türüt,
2019: s. 88)
Gül, EAT metinlerinde İslâm peygamberi ile özdeşleşen bir bitkidir, bizzat kendisi, (Bulut,
2017: s. 80) yüzü (Erturan, 2009: s. 95) ve hatta teri (Süleyman Çelebi, 2016: s. 92) bile güle
benzetilmiştir. Güle benzetilen diğer peygamber ise Yûsuf’tur. (Karahan, 1985: s. 284) Gülden
elde edilen su mukayyed su kabul edilmiş ve abdest alınması için uygun olmadığı ifade
edilmiştir. (Aktan, 2002: s. 119)
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Ceviz [Juglans regia L.]
İbn Battûta, Birkî (Birgi) şehrinin hükümdarı ile görüşmesi esnasında çadırlarını ceviz ağacının
altına kurduklarından ve tüm günü burada geçirdiklerinden bahsetmektedir. (İbn Battûta, 2000:
s. 420) Beri taraftan kaynaklarımızda cevizin altında uzun süre kalmanın sağlık açısından
sakıncalı görüldüğü bilgisi yer almaktadır.
EAT kaynaklarında cevz ve koz adları ile geçmektedir. Âdem’in cennetten çıkarken Allah’ın
yanına verdiği bitkilerden biri olduğuna inanılan (Kayal, 1992: s. 54) ve nirbâc adlı yemeğin
tarifine giren (Türk, 1999: s. 7) cevz Anadolu’da, ödem, (İbn-i Şerîf, 2017: s. 255) kadın
hastalıkları, (İbn-i Şerîf, 2017: s. 280) kuduz, diş rahatsızlıkları, (Hacı Paşa, 1990: s. 65; İshâk
bin Murâd, 2016: s. 43) göğüs hastalıkları, (Hacı Paşa, 1990: s. 83) mide ağrısı (Rıza, 1987: s.
35) ve boğaz şişi (Aydın, 2016: s. 140) vakalarında kullanılmış, saç boyayıcı, (Kurban, 1990:
s. 57; Gümüşatam, 2009: s. 275) parazit düşürücü, (İbn-i Şerîf, 2017: s. 241) sperm arttırıcı,
panzehir (İshâk bin Murâd, 2016: s. 43) ve cinsel haz arttırıcı (Şengün, 2017: s. 515) olarak
faydalanılmış, atlarda dil şişmesi (Küçük, 2014: s. 106) ve kuşlarda kireçlenme (Isparta, 2002:
s. 45) tedavisinde başvurulmuştur.
Ağacının bulunduğu yerde uzun süre kalınmaması (İbn-i Şerîf, 2017: s. 42) ve evlerin yakınına
dikilmemesi (Anonim, 2001: s. 25) önerilmiş, gölgesinde oturan kişinin sıtmaya yakalanacağı
iddia edilmiştir. (Şeylan, 2003: s. 115) Bitki ile ilgili bu olumsuz görüşler rüya tabirlerine de
yansımış, rüyada görmek şerre yorulmuştur. (Demir, 2004: s. 21; Sarıkaya, 2010: s. 204)
Limon [Citrus limon (L.) Osbeck]
İbn Battûta, Birkî (Birgi) şehrinde ikram edilen şerbeti limon suyundan yapıldığını aktarmıştır.
(İbn Battûta, 2000: s. 422)
EAT metinlerinde lîmûn olarak geçen bitki Anadolu’da, baş ağrısı, (Hacı Paşa, 1990: s. 42; İbn
Baytâr, 2017: s. 352) kulak ağrısı (Kaya, 2008: s. 300; Hacı Paşa, 1990: s. 58) ve boğaz
rahatsızlıklarının (İbn Baytâr, 2017: s. 352; Hacı Paşa, 1990: s. 76) tedavisinde kullanılmış, ağız
kokusu giderici, (Gümüşatam, 2009: s. 205; İbn Baytâr, 2017: s. 352; Erarslan, 2018: s. 97)
kusma engelleyici, susuzluk giderici ve hazmettirici (Kurban, 1990: s. 42; Tutmacı, 2018: s.
68) olarak faydalanılmış, doğanın dilinde kabarcık çıkması ve doğanın damağının şişmesi
(Isparta, 2002: ss. 52-53) tedavisinde başvurulmuştur.
Öğün geçtiğinde baş ağrısı olması halinde bir lokma ekmeğin lîmûn şerbeti ile ıslatılarak
tüketilmesi önerilmiş, bitki şerbet yapımında kullanılmış, (İbn-i Şerîf, 2017: s. 47, 123)
lîmûniyye adlı yemeğin tarifine girmiştir. (Türk, 1999: s. 12) Sarı renkli meyveler ile ilgili
genelgeçer rüya tabiri bu bitki için de geçerlidir ve rüyada lîmûn görmek hastalık olarak tabir
edilmiştir. (Açık, 2009: s. 138)
Yâsemîn [Jasminum sambac (L.) Aiton]
İbn Battûta, Ayasuluk (Selçuk) şehrinin yasemin yetiştirilen tarlalarla kaplı olduğunu
belirtmiştir. (İbn Battûta, 2000: s. 422) Ortaçağ’da Anadolu’da yâsemîn olarak bilinen bitkilerin
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(Jasminum sambac ile birlikte birkaç Clematis türü) üretim amaçlı tarlalarda yetiştirildiğini
sanmıyoruz. Kaynaklarımızda Hacı Bektâş-ı Velî’ye (ö 1271?) atfedilen bir hikâyede, Velî
sadece yâsemîn yaprağı üzerinde namaz kılma becerisine sahip olana tabi olacağın belirtmiş,
kimse çıkmayınca kendisi yaprak üzerinde namaz kılmıştır. (Gülerer, 2012: s. 367)
Tereddütümüz bu hikâye için de geçerlidir, yâsemîn yaprağı buradaki alegoriye de
uymamaktadır. Ortaçağ’da yasemin olarak bilinen bitkiler tırmanıcı-sarılıcı karakterde
bitkilerdir ve tarlalarda değil, duvar ve çitlerde yetiştirilmesi mümkündür. Ayrıca bu bitkilerin
zirai değeri de yoktur.
EAT eserlerinde yâsemîn, full ve semen adları ile anılan bitki Anadolu’da, kulak ağrısı, siyatik,
(Bereket, 2016: s. 77, 148) baş ağrısı (Gümüşatam, 2009: s. 186; İbn Baytâr, 2017: s. 223; Hacı
Paşa, 1990: s. 42; Erarslan, 2018: s. 87) ve göz rahatsızlıklarının (Okumuş, 1998: s. 188)
tedavisinde kullanılmış, kilo aldırıcı, (İbn-i Şerîf, 2017: s. 345) terletici, penis büyütücü (İbn
Baytâr, 2017: s. 223) ve cinsel haz arttırıcı (Uçar, 2009: s. 159) olarak faydalanılmıştır. Kadınlar
tarafından saçlarını siyaha boyamak için (Şengün, 2017: s. 549) uygulanan bitkiyi, rüyada
görmek anlaşmazlık olarak yorumlanmıştır. (Açık, 2009: s. 148) Bitki şiirimizde, çiçeklerinin
saf beyaz rengi ve kokusu nedeniyle sevgilinin yüzüne (Mihrî Hâtun, 2007: s. 232; Akçay,
1999: s. 89) ve kokusuna (Biltekin, 2003: s. 144; Nesîmî, 1990: s. 129) benzetilmiştir.
Kestâne [Castanea sativa Mill.]
İbn Battûta, Yeznîk’te (İznik) kestane ağaçlarının bolca bulunduğunu ve meyvesinin ucuz
olduğunu yazmıştır. (İbn Battûta, 2000: s. 431)
EAT kaynaklarında kestâne ve şâhbellût adları ile geçen bitki Anadolu’da, karaciğer
hastalıkları, (İbn-i Şerîf, 2017: s. 248) karın ağrısı, (Aynacı, 2014: s. 296) böbrek hastalıkları,
boğaz hastalıkları, (İshâk bin Murâd, 2016: s. 46) baş ağrısı (Erarslan, 2018: s. 89) ve sıtma
(Çelik, 2014: s. 133) tedavisinde kullanılmış, cinsel istek arttırıcı (İshâk bin Murâd, 2016: s.
45) ve idrar söktürücü (Rıza, 1987: s. 15) olarak faydalanılmıştır.
Âdem’in cennetten çıkarıldığında yanına verilen bitkilerden biri olduğuna inanılan (Kayal,
1992: s. 54) bitkinin meyvesi, ağır işlerde çalışanlara tavsiye edilmiş, (Kurban, 1990: s. 6)
rüyada görmek muhabbet olarak yorumlanmıştır. (Açık, 2009: s. 134)
Haşhâş [Cannabis sativa L.]
İbn Battûta, Anadolu insanının faziletlerinini anlatırken, bir istisna olarak esrar (haşîş)
kullandıklarından bahsetmiş, Sanûb’un (Sinop) hükümdarı Gâzî Çelebi’nin haşîş bağımlısı
olduğunu belirtmiş, Anadolu’da yaygın olarak kullanılmasında bir beis görülmediğine
şaşırdığını ifade etmiştir. (İbn Battûta, 2000: s. 402, 443) Hamzavî’nin Hamza-nâme adlı
eserinde de esrâr’ın keyif verici özelliğine başvurulmasının yaygınlığı ve sıradanlığı sonucunu
çıkarabileceğimiz bir vak’aya yer verilmiştir. (Kurtçu, 2006: s. 130)
EAT eserlerinde kenevür, kendir, şahdânec, habb el-sümne ve esrâr isimleri ile anılan bitki,
kulak ağrısı (Anonim, 2013: s. 103; İbn Baytâr, 2017: s. 231) ve cinsel ilişki sonrası titreme
(Şengün, 2017: s. 502) vakalarında kullanılmış, gaz giderici, cinsel istek arttırıcı (Aydın, 2016:
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s. 144; İshâk bin Murâd, 2016: s. 47; İbn Baytâr, 2017: s. 157) ve idrar söktürücü (Özer, 1995:
s. 266) olarak faydalanılmış, atlara parazit düşürücü (Isparta, 2002: s. 50), doğanlarda bit
kovucu (Peker, 2019: s. 81) olarak başvurulmuştur. İp yapımında kullanılan (Şirvânî, 1999: s.
183) bitki, milhi mutayyeb adı verilen yemeğin tarifine girmiş, (Türk, 1999: s. 57) sarhoşluk
verici olduğu için kullanımın haram olduğu belirtilmiştir. (Efendioğlu, 2007: s. 291)
Erik [Prunus domestica L.]
İbn Battûta, Muturnîli (Mudurnu) kılavuzlarının erik yediğinden bahsetmiştir. (İbn Battûta,
2000: s. 436)
EAT metinlerinde erük, iccâs ve âlû olarak geçen bitki Anadolu’da, menenjit, (Bereket, 2016:
s. 39; İbn-i Şerîf, 2017: s. 175) sarılık, (İbn-i Şerîf, 2017: s. 245; Hacı Paşa, 1990: s. 92; Tutmacı,
2018: s. 104) göz ağrısı, (Bereket, 2016: s. 57; Hacı Paşa, 1990: s. 54; Tutmacı, 2018: s. 104)
baş ağrısı, (Hacı Paşa, 1990: s. 42; Tutmacı, 2018: s. 104) boğaz rahatsızlıkları, (Kaya, 2008: s.
311; Hacı Paşa, 1990: s. 75) cilt hastalıkları, (İbn Baytâr, 2017: s. 294; Hacı Paşa, 1990: s. 143)
mide hastalıkları ve diş rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılmış, susuzluk giderici (İbn Baytâr,
2017: s. 26; Tutmacı, 2018: s. 104) ve taş düşürücü (İbn Baytâr, 2017: s. 294; Tutmacı, 2018:
s. 104) olarak faydalanılmıştır.
Yaşlılara tüketmeleri önerilen (İbn-i Şerîf, 2017: s. 86) erük, hoşaf yapımında kullanılmış,
(İshâk bin Murâd, 2016: s. 20) rüyada erik görmek kazanç ve misafire yorulmuş, (Açık, 2009:
s. 95) ayrıca hastaların şifa bulacağı kaydedilmiştir. (Eminoğlu, 2003: s. 209)
Elma [Malus sylvestris (L.) Mill. / Malus domestica Borkh.]
İbn Battûta, Muturnîli (Mudurnu) kılavuzlarının elma yediğinden bahsetmiştir. (İbn Battûta,
2000: s. 436)
EAT eserlerinde alma ve tuffâh isimleri ile zikredilen bitkiler Anadolu’da, bademcik iltihabı,
(İbn-i Şerîf, 2017: s. 207) mide hastalıkları, (Kurban, 1990: s. 42; İbn-i Şerîf, 2017: s. 228; Hacı
Paşa, 1990: s. 85) ishal (Eşref bin Muhammed, 1961: s. 16; Hacı Paşa, 1990: s. 107) ve veba
(Kaya, 2008: s. 74; Anonim, 2001: s. 26) vakalarında kullanılmış, bitkiden müshil, (İbn-i Şerîf,
2017: s. 121) kalbi güçlendirici (Tutmacı, 2018: s. 74) ve iştah açıcı (Koldanca, 2018: s. 100;
Tutmacı, 2018: s. 100) olarak faydalanılmıştır. Ayrıca kuşlarda yara iyileştirici olarak
başvurulmuştur. (Isparta, 2002: s. 41)
Elma, şerbet yapımında kullanılmış, (Bereket, 2016: s. 77) taze olarak tüketilmiş (İshâk bin
Murâd, 2016: s. 22) ve tuffâhiyye adı verilen yemeğin tarifine girmiştir. (Türk, 1999: s. 87)
Tabirnâme’lerde meyve görülmesinin yorumlanmasına dair genel ilke, elma için de geçerlidir.
Rüyada elma görmenin erkek çocuk sahibi olmak anlamına geldiği, (Demir, 2004: s. 72) ekşi
elma yemenin ise üzüntü, düşmanlık gibi sonuçlar doğuracağı belirtilmiştir. (Ahmed-i Dâ’î,
2021: s. 378) Elma Türk şiirinde de yaygın olarak kullanılmıştır ve çoğunlukla sevgilinin
yanağına benzetilmiştir. (Ahmed-i Dâî, 1992: s. 332; Mihrî Hâtun, 2007: s. 251)
Şeftali [Prunus persica (L.) Batsch]
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İbn Battûta, Muturnîli (Mudurnu) kılavuzlarının şeftali yediğinden bahsetmiştir. (İbn Battûta,
2000: s. 436)
EAT metinlerinde şeftâlû ve hûh olarak anılan bitkinadolu’da, kulak rahatsızlıkları, (Bereket,
2016: s. 77; İbn Baytâr, 2017: s. 227; İbn-i Şerîf, 2017: s. 197; Hacı Paşa, 1990: s. 59) bel
rahatsızlıkları, (Hacı Paşa, 1990: s. 127) diş rahatsızlıkları (Anonim, 2013: s. 116) ve mide
hastalıklarının (Koldanca, 2018: s. 99; İbn Baytâr, 2017: s. 203) tedavisinde kullanılmış, parazit
düşürücü, (Kaya, 2008: s. 367; İbn-i Şerîf, 2017: s. 241; İbn Baytâr, 2017: s. 203; Hacı Paşa,
1990: s. 104; Rıza, 1987: s. 34; Erarslan, 2018: s. 111) susuzluk giderici, iştah açıcı, sperm
arttırıcı, (İshâk bin Murâd, 2016: s. 37; Tutmacı, 2018: s. 12) cinsel istek arttırıcı, (Kaya, 2008:
s. 374; İbn Baytâr, 2017: s. 203) ağız kokusu giderici, (İbn Baytâr, 2017: s. 203) öksürük
giderici ve boğaz yumuşatıcı (Koldanca, 2018: s. 99) olarak faydalanılmıştır.
Hareket ve ağır işten hemen sonra yenilmemesi tavsiye edilmiş, (İbn-i Şerîf, 2017: s. 46)
Âdem’in cennetten çıkarken Allah’ın yanına verdiği bitkilerden biri olduğuna inanılmış,
(Kayal, 1992: s. 54) rüyada tatlı şeftâlû görmek hayra, ekşi şeftâlû görmek şerre yorulmuştur.
(Demir, 2004: s. 72)
Nar [Punica granatum L.]
İbn Battûta, Kürle (Gürle) ile Yeznîk (İznik) arasındaki yolun tatlı ve ekşi nar ağaçları ile kaplı
olduğunu kaydetmiştir. (İbn Battûta, 2000: s. 430)
EAT kaynaklarında nâr, cülnâr ve rummân olarak geçen bitki Anadolu’da, göz rahatsızlıkları,
(Okumuş, 1998: s. 62; İbn Baytâr, 2017: s. 242; İbn-i Şerîf, 2017: s. 192; Şirvani Mahmud,
2007: s. 14) hemeroit, (Gümüşatam, 2009: s. 251; Bereket, 2016: s. 142; İbn-i Şerîf, 2017: s.
246) diş rahatsızlıkları, (Kaya, 2008: s. 303; Aydın, 2016: s. 140; İbn Baytâr, 2017: s. 242; Hacı
Paşa, 1990: s. 64; Bereket, 2016: s. 83; Özdemir, 2018: s. 110) mide hastalıkları (Koldanca,
2018: s. 99; Bereket, 2016: s. 106; İbn Baytâr, 2017: s. 242) ve cilt hastalıklarının (Bereket,
2016: s. 152; İbn Baytâr, 2017: s. 242; Anonim, 2013: s. 136) tedavisinde kullanılmış, diş
beyazlatıcı, (Kurban, 1990: s. 41; İbn-i Şerîf, 2017: s. 206) kusma engelleyici, (Kurban, 1990:
s. 41; İbn Baytâr, 2017: s. 242) susuzluk giderici, (Kurban, 1990: s. 41; Koldanca, 2018: s. 99;
İbn Baytâr, 2017: s. 242) olarak faydalanılmış, kadınlar tarafından saç siyahlatıcı (Şengün,
2017: s. 549) olarak uygulanmış, kuşlara parazit düşürücü (Isparta, 2002: s. 46) olarak
verilmiştir.
Rummayye adlı yemeğin tarifine girmiş, (Türk, 1999: s. 10) öğün kaçırıldığında baş ağrısı
olması halinde bir lokma ekmeğin nâr şerbeti ile ıslatılarak, ayrıca alkol kaynaklı baş ağrısı ile
banyodan önce (İbn-i Şerîf, 2017: s. 47, 55, 82) tüketilmesi tavsiye edilmiş, hamileler için
(Kaya, 2008: s. 103) faydalı olduğu belirtilmiştir. Nâr yiyene kötülüğün erişmeyeceğine
inanılmış, (Öztürk, 2012: s. 82) rüyada nâr görmek zenginlik, (Demir, 2004: s. 73) olmamış
nâr’ı ağacından koparmak ise olumsuz sonuç olarak yorumlanmıştır. (Ahmed-i Dâ’î, 2021: s.
379)
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Pirinç [Oryza sativa L.]
İbn Battûta, Birkî (Birgi) şehrinin hükümdarı ile görüşmesinden sonra verilen erzak arasında
koyun tulumları içinde un ve yağ ile birlikte pirinçi de saymıştır. (İbn Battûta, 2000: s. 421)
EAT metinlerinde birinc, riz ve çeltük adları ile geçen bitki Anadolu’da, kadın hastalıkları, (İbni Şerîf, 2017: s. 276) cilt hastalıkları, (Kaya, 2008: s. 436; Hacı Paşa, 1990: s. 142; Anonim,
2013: s. 126) mide ağrısı, (Aktaş, 2010: s. 173) ishal (Tutmacı, 2018: s. 44) ve aşırı adet
kanaması (Külcü, 2009: s. 82) vakalarında kullanılmış, kilo aldırıcı, (Aktaş, 2010: s. 173;
Bereket, 2016: s. 114; İbn Baytâr, 2017: s. 31) cinsel istek arttırıcı, (Kurban, 1990: s. 29) iltihap
giderici ve sperm arttırıcı (İbn Baytâr, 2017: s. 31) olarak faydalanılmış, kadınlar tarafından
yüz bakımı (Şengün, 2017: s. 547; İbn-i Şerîf, 2017: s.343) için uygulanmış, atlarda kan işeme
(Küçük, 2014: s. 108) tedavisin de kullanılmıştır.
Birinc, ekmek (İshâk bin Murâd, 2016: s. 19) ve boza yapımında kullanılmış, aruzzumfelfele
(sic) çorbasının tarifine girmiş, (Türk, 1999: s. 19, 92) yemek olarak tüketilmiştir. (İshâk bin
Murâd, 2016: s. 24) Sirkeli yemeklerle yenilmesi ve yaşlılar tarafından tüketilmesi (İbn-i Şerîf,
2017: s. 49, 85) de tavsiye edilmiştir.
İncir [Ficus carica L.]
İbn Battûta, Sanûb’da (Sinop) üzüm ve incirin yaygın olarak yetiştirildiğini aktarmıştır. (İbn
Battûta, 2000: s. 442)
EAT kaynaklarında encîr ve tîn olarak anılan bitki Anadolu’da, kulunç, (Anonim, 2001: s. 66;
İbn Baytâr, 2017: s. 138; Bereket, 2016: s. 128; Öztürk, 2012: s. 82) idrar yolu hastalıkları
(İshâk bin Murâd, 2016: s. 22; Bereket, 2016: s. 132) ve gut (Çağıran, 1992: s. 511) vakalarında
kullanılmış, öksürük giderici (Gümüşatam, 2009: s. 239; İbn-i Şerîf, 2017: s. 212; İbn Baytâr,
2017: s. 138; Aktaş, 2010: s. 140) ve kilo aldırıcı (Yıldırım, 2010: s. 99; Toprak, 2019: s. 81)
olarak faydalanılmış, atın ayağının yarılması (Küçük, 2014: s. 112) halinde başvurulmuş,
delirmiş ineğin incir ağacına bağlanması halinde deliliğinin geçeceği (Gedizli, 2011: s. 240)
kaydedilmiştir.
Evin etrafına dikilmemesi (Anonim, 2001: s. 25) ve ağacın bulunduğu yerde uzun süre
kalınmaması önerilen bitkinin meyveleri şerbet yapımında kullanılmış, (İbn-i Şerîf, 2017: s. 42,
123) meyvesinin olgunlaştıktan sonra tüketilmesinin faydalı olduğu belirtilmiş, (İshâk bin
Murâd, 2016: s. 22; İbn-i Şerîf, 2017: s. 45) yaşlıların tüketmesi tavsiye edilmiştir. (İbn-i Şerîf,
2017: s. 85) Sekbâc adlı yemeğin tarifine giren bitkinin odunu, çok duman çıkardığı için yemek
pişirmek için kullanılması tavsiye edilmemiştir. (Türk, 1999: ss. 2-3)
Tılsım (İbn-i Şerîf, 2017: s. 273) yapımında kullanılan bitki, vücuda giren sivri aletlerin
çıkarılmasında (Anonim, 2013: s. 144) kullanılmış, delilik tedavisinde başvurulmuş, (İbn
Baytâr, 2017: s. 138) kadınlar tarafından yüz güzelleştirici ve saç çıkarıcı (Şengün, 2017: s.
547, 549) olarak uygulanmıştır.
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Arpa [Hordeum vulgare L. / Hordeum distichon L.]
İbn Battûta, Kastamûnya (Kastamonu) sultanının, bir kasabanın buğday ve arpa hasadının
tamamını kendisine hediye ettiğini kaydetmiştir. (İbn Battûta, 2000: s. 440)
EAT metinlerinde arpa ve şa’îr adları ile anılan bitkiler Anadolu’da, menenjit, (İbn-i Şerîf,
2017: s. 175; Bereket, 2016: s. 39) göz ağrısı (İbn-i Şerîf, 2017: s. 189; Hacı Paşa, 1990: s. 54)
ve zatülcenp (Bereket, 2016: s. 98; Hacı Paşa, 1990: s. 91) tedavisinde başvurulmuş, kadınlar
tarafından yüz bakımında kullanılmış, (Şengün, 2017: s. 547; İbn-i Şerîf, 2017: s. 343)
tüketilmesinin yorgunluğu giderdiği aktarılmış, (İbn-i Şerîf, 2017: s. 59) hem atların semirmesi
için verilmiş, (Küçük, 2014: s. 101) hem de ata binmeden önce tüketilmesinin faydalı olduğu
belirtilmiştir. (İbn-i Şerîf, 2017: s. 86)
Arpa ekmek yapımında kullanılmış ancak bu ekmek yaşlı kişiler ve kulunç rahatsızlıkları
olanlara tavsiye edilmemiştir. (İshâk bin Murâd, 2016: s. 19) Arpadan alkollü içki yapılmış,
(Efendioğlu, 2007: s. 289) ayrıca cevâv adı verilen yemeğin (İshâk bin Murâd, 2016: s. 19) ve
bozanın yapımında kullanılmıştır. (Türk, 1999: s. 93)
Reyhan [Ocimum basilicum L.]
İbn Battûta, Kustantîniyye’de Ayâ Sûfiyâ (Ayasofya) adlı kilisenin avlusunda yasemin ve
reyhanın dizili olduğunu belirtmiştir. (İbn Battûta, 2000: s. 506)
EAT kaynaklarında reyhân, hamâhim, bâzerûc ve vesligûn isimleri ile geçen bitki Anadolu’da,
kalp hastalıkları, (İbn Baytâr, 2017: s. 179; Hacı Paşa, 1990: s. 89) nezle (İbn Baytâr, 2017: s.
179; Hacı Paşa, 1990: s. 61) ve burun rahatsızlıklarının (Bereket, 2016: s. 68; İshâk bin Murâd,
2016: s. 24; İbn-i Şerîf, 2017: s. 198; Anonim, 2013: s. 108) tedavisinde kullanılmış, hapşırma
geçirici (Eşref bin Muhammed, 1961: s. 19) ve beyni güçlendirici (Tutmacı, 2018: s. 80) olarak
faydalanılmış, atın cinsel organında siğil (Küçük, 2014: s. 115) olması halinde başvurulmuştur.
Ağustos ayında reyhân koklamanın faydalı (Atasoy, 2001: s. 38) olduğu belirtilmiş, şerbet
yapımında kullanılmış, (Bereket, 2016: s. 77; İbn-i Şerîf, 2017: s. 138) kadınlar tarafından cilt
güzelleştirici (Çetin, 2016: s. 58) ve hoş vücut kokusu (Şengün, 2017: s. 555) için sürülmüştür.
Rüyada fesleğen satmak hayır olarak yorumlanmış, rüyayı görenin insanlara faydalı işler
yapacağı belirtilmiştir. (Demir, 2004: s. 18)
Buğday [Triticum aestivum L.]
İbn Battûta, Bursa’da mukim Mecdüddîn Kûnevî’nin kanaatkar olduğunu imlemek için buğday
metaforundan faydalanmıştır. (İbn Battûta, 2000: s. 422)
EAT metinlerinde buğdây, gendüme, kamh, bürr, hınta, dakîk ve kumla isimleri ile anılan bitki
Anadolu’da, kuduz, (İbn Baytâr, 2017: s. 183; Hacı Paşa, 1990: s. 164) cilt hastalıkları, (İbn
Baytâr, 2017: s. 232; Anonim, 2013: s. 127) kadın hastalıkları, (Aktaş, 2010: s. 154) ve diş
rahatsızlıkları (Şirvani Mahmud, 2007: s. 17) vakalarında kullanılmış, kilo aldırıcı, (Aydın,
2016: s. 141; İbn-i Şerîf, 2017: s. 345) süt arttırıcı (Eşref bin Muhammed, 1961: s. 14; Bereket,
2016: s. 104) ve öksürük giderici (İbn Baytâr, 2017: s. 183) olarak faydalanılmış, hıntıyye adı
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verilen yemeğin tarifine girmiş, (Türk, 1999: s. 24) yaşlıların buğday tüketmesi önerilmiş, (İbni Şerîf, 2017: s. 86) alkollü içki yapımında kullanılmıştır. (Efendioğlu, 2007: s. 289; Anonim,
1995: s. 352) Yüz güzelleştirici (Özer, 1995: s. 101) olarak kullanılan bitki, atları semirtmek
(Küçük, 2014: s. 101) için yemlerine eklenmiştir.
Safran [Crocus sativus L.]
İbn Battûta, Keynûk’te (Göynük) yaşayan Rûmların geçimlerini safran üreterek kazandıklarını
belirtmiştir. (İbn Battûta, 2000: s. 433)
EAT kaynaklarında za’ferân ismi ile bahsedilen bitki Anadolu’da, göz hastalıkları, (Okumuş,
1998: s. 63; Bereket, 2016: s. 56; İshâk bin Murâd, 2016: s. 28; İbn-i Şerîf, 2017: s. 187; Hacı
Paşa, 1990: s. 54) nezle, (İbn-i Şerîf, 2017: s. 209; Hacı Paşa, 1990: s. 61) karaciğer hastalıkları,
(Bereket, 2016: s. 115; İbn-i Şerîf, 2017: s. 248) idrar yolu rahatsızlıkları (İshâk bin Murâd,
2016: s. 28; Bereket, 2016: s. 131) ve mide hastalıklarının (Hacı Paşa, 1990: s. 86; Özdemir,
2018: s. 71) tedavisinde kullanılmış, uyku getirici ve cinsel istek arttırıcı, (Şengün, 2017: s.
515; İshâk bin Murâd, 2016: s. 28; Karaman, 2019: s. 30) olarak faydalanılmış, atlarda sakağı
hastalığı ve atın gözüne cisim çarpması (Küçük, 2014: s. 101, 104) vakalarında başvurulmuştur.
Hoş koku elde edilmiş, (Şirvânî, 1999: s. 247) yüz bakımı (İshâk bin Murâd, 2016: s. 28) ve
kirpikleri güzelleştirmek (Okumuş, 1998: s. 82) için sürülmüş, rüyada görmek sağlık ve evlilik
olarak yorumlanmış, (Açık, 2009: s. 106) sekbâc ve zirbâc yemeklerinin tarifine girmiş, helva
(Türk, 1999: s. 6, 64) yapımında kullanılmıştır.

SONUÇ
İbn Battûta’nın “dünyanın en leziz yemeklerinin pişirildiği yer” (İbn Battûta, 2000: s. 400)
olarak tanımladığı Anadolu hakkında yazdıkları, bitkiler özelinde değerlendirildiğinde, gerek
bitkilerin ekonomik ve mutfak değerine ilişkin verileri gerekse Anadolu’nun florası hakkında
yazdıkları, ilk elden kaynak olması bakımından değerlidir. Ayrıca EAT kaynaklarında yer
almayan kamaruddîn adlı kayısı (ya da badem) varyetesi ile mercimek kullanılarak yapılan serîd
adlı yemeği de ondan öğreniyoruz.
İbn Battûta’nın bitkilerle ilgili gözlemleri büyük ölçüde zirai değere sahip bitkilerle sınırlıdır.
Bunlar da Anadolu’ya özgü bitkiler olmayıp, geniş bir coğrafyada bilinen ve kullanılan
bitkilerdir. Anadolu’da yemeklerde baharat kullanımının önemsendiğini de kaydetmiştir ancak
herhangi bir baharat ismi zikretmemiştir. Ayrıca sebze kavramı ile genelliğimiz bitkilerden
hangilerinin tüketildiğine ya da üretildiğine dair bir bilgiye de yer vermemiştir. Genel itibarla
Anadolu tasviri, hangi siyasi ve sosyal yapıların egemen olduğunun tespiti üzerine kurgulanmış,
bitkilerle ilgili sınırlı olmakla birlikte yalnızca yeri geldiğinde bahsedilmiştir.
Sonuç olarak, İbn Battûta’nın seyahat notlarının Ortaçağ’da Anadolu’da bilinen ve kullanılan
bitki varlığına herhangi bir katkı sağlamadığı görülmüş, bununla birlikte safran, kayısı, kestane,
ceviz gibi bitkilerin iktisadi değerlerine dair yazdıkları kayda değer bulunmuştur.
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ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ МЕДИАҚАУІПСІЗДІК ЖƏНЕ БАЛАЛАР ҚҰҚЫҒЫ
MEDIA SAFETY AND CHILDREN'S RIGHTS IN KAZAKHSTAN
Ошанова Орынтай Жаңабайқызы
(Assoc. Prof. Dr. Oshanova Oryntay Zhanabayevna)
Al-Farabi Kazakh National University (Kazakhstan)
филология ғылымдарының кандидаты, доцент
əл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, журналистика факультеті
Алматы қаласы, Қазақстан
Аңдатпа. Бұл мақалада қазіргі кезде елімізде өзекті болып отырған интернет
кеңістігін құқықтық тұрғыдан реттеу мəселесінің маңыздылығы сипатталады. Оның
ішінде ғаламтордың балалар үшін зиянды қауіп-қатерінің күннен-күнге артып келе
жатқандығы туралы сөз болады. Бұл сұрақ біздің еліміздің ғана емес, барлық əлемнің
құқық қорғаушылары мен БАҚ өкілдерін толғандырып отыр. Мұның себептері де
салмақты, біріншіден, бұл ұлттық қауіпсіздік, азаматтардың құқықтары мен еркіндіктерін
қорғау, екіншіден, сөз бостандығы мен жариялылығы мəселелерімен тығыз байланыста
қарастырылатындығында болса керек. Əлемнің дамыған елдерінде интернет кеңістікті
заңдық тұрғыдан реттеу тəжірибесі кеңінен қолданылып келеді жəне олар ғаламтордың
шексіз мүмкіндігін заңсыз əрекет етуші күштердің пайдалануына тосқауыл қоюдың түрлі
əдіс-тəсілдерін ойластырып қойған.
Автор еліміздегі əлеуметтік желілердің балаларға қолжетімділігі жəне оның
ықпалы туралы деректерді алға тарта отырып, бұл бағытта мемлекет пен қоғам тарапынан
заңдық реттеу шараларын қолға алу қажеттігін көрсетеді.
Бұл тұрғыдан алғанда біздің елімізде бұл мəселе соңғы екі-үш жылда ғана қоғам
тарапынан кеңінен талқыланып, заңдық тұрғыдан реттеудің қатаң шаралары қолға алынып
жатыр. Мақала авторы осы бағыттағы шетелдік реттеу шараларын жан-жақты талдай
келіп, сонымен қатар олардың озық тəжірибелерін сараптайды. Мəселен, терроризмді
насихаттау, бейəдеп сөзбен балағаттау мəселелерін реттеуге қатысты атқарылып жатқан
жұмыстарды жүйелі сөз етеді. Осылайша нақты деректер негізінде мəселені салыстыра
қарастырып, еліміздегі интернет кеңістікті бақылаудың кемшіліктері мен жетілдірер
тұстарын ашып көрсетеді.
Еліміздегі ақпаратты бұғаттау жəне оны қайта қалпына келтіру тəртібі ақпараттың
немесе ақпараттық ресурстың мазмұнына тікелей қатысты. Заңнама бойынша олар
жүйеленіп, нақты атап көрсетілген.
Түйін сөздер: медиа, құқықтық реттеу, балалар құқығы, ақпаратты бұғаттау,
ақпаратқа қолжетімділік, киберқауіпсіздік.
Кіріспе. Бүкілəлемдік ақпараттық кеңістік, яғни интернет өзінің бұқаралық сипаты
жəне əлемнің көптеген елдерінің адамдарының қолжетімділігі арқасында жаңа заманның
қажетті бөлігіне айналып отыр.
Бүгінгі күнде интернеттен келер қауіп салдары ядролық қарудан келер қауіппен
теңестіріліп отырғаны жайдан-жай емес. Технологиялар біздің күнделікті өмірімізге етене
кіріп кеткені соншалықты, біз олардың пайдасын ғана ойлап, зияны туралы жүйелі түрде
бағамдай бермейміз. Интернет əлемдік желіде бақылаусыз немесе мақсатты түрде
деструктивті ақпараттардың түрлі ағымдарын таратудың алаңына айналып отырғаны да
жасырын емес, олай болса бұл саланы заңдық тұрғыдан реттеуде шетелдің озық
тəжірибелерін үлгі етіп, сонымен қатар мемлекеттік бақылауды да күшейту қажет.
Егер де бұрынғы жылдары ата-аналар балаларына келер қауіпті тек үйден
сыртқары жерден күтсе, қазіргі кездегі қауіп-қатер көзі - үйдегі компьютер мен баланың
қолындағы ұялы телефоны. Бұл - қазіргі заман шындығы. Осы орайда таяуда еліміздің
парламент мəжілісінде балалардың құқықтарын қорғау мақсатында ҚР кейбір заңнамалық
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актілеріне түзетулер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасы мақұлданды [1]. Мұның
ішінде еліміздегі шетелдік əлеуметтік желілерді шектеу мəселесі де бар. Біз мақаламызда
осы мəселені теориялық жəне тəжірибелік тұрғыдан талдаймыз.
Талқылау. Ғаламдық желі əр түрлі жастағы адамдарға қолжетімді жəне түрлі
мақсаттарда қолданылады. Алайда, егер үлкен жастағы адамдар интернет кеңістікті
шарлағанда өз қауіпсіздіктерін сақтай алса, ал балалар көптеген қауіп-қатерлерге кезігеді,
мəселен жеке басқа қатысты ақпараттарды аңдушы кибер-алаяқтар мен балалардың өзөздеріне зиян келтіріп, қол жұмсауына итермелейтін «өлімге итермелеуші топтар» құрған
тұзақтарға түсіп қалулары мүмкін.
Қазақстан азаматтарының əлеуметтік желілерді қолдану үлесі [2]:
ҚР азаматтарының əлеуметтік желіні пайдалану өсімі

56%
2015

69,7 %

2016

66,6 %

2017
2018

65,7 %

Бұл жерде балалардың да алар үлесі жоғары екенін пайымдауға болады. Енді осы
орайда мектеп жасындағы балалардың интернетке қолжетімділігі мен пайдалану деңгейін
бір саралап көрейік.
2018 жылы ауылдық жерлерде балалардың интернетті қолдану үлесі – 70 пайызды
жуықтаса, ал қалалық жерлерде 75,7 пайызды құраған.
Еліміз бойынша 6-15 жас аралығындағы интернет желісін пайдаланушыларды
жалпы республика көлемінде алсақ, 2017 жылы 67,9 %, ал 2018 жылы 72,9%, бір жылдың
ішінде олардың үлесі 5 пайызға артқанын көруге болады, ал қалалар бойынша тарқатсақ,
Алматы қаласы бойынша 7 пайызға өскен, яғни 74,6%, ал Нұр-Сұлтан қаласы көлемінде
аса үлкен өзгеріс бола қоймаған, 2017 жылы 77,9 пайыз болса, 2018 жылы 78,6 пайыз.
ҚР БҒМ балалардың құқығын қорғау комитетінің 2018 жылғы баяндамасында [3]
жарияланған мəліметтерге сүйенсек, еліміздегі балалардың 50 пайызы кешкі сағат 22.00ден кейін интернетте отырады, балалардың 30 пайызының интернет пен əлеуметтік
желілерге психологиялық жағынан тəуелділігі өте жоғары. Сұралған балалардың 10
пайызы əлеуметтік желілер арқылы қатыгездікті, зорлық-зомбылық жəн діни мазмұндағы
идеяларды насихаттайтын материалдарға қолжеткізетінін айтқан. Балалардың 40 пайызы
ата-аналарының олардың виртуалдық қызығушылықтарынан мүлдем хабары жоқ екенін
мəлімдеген.
Əрине, желідегі достықтың жақсы тұстары көп, яғни балалар қатарластарымен ой
бөліседі, проблемалары жайлы айтады, дегенмен мұның жағымсыз жағы да бар екенін
айтқан жөн. Мысалға, 2016 жылы Сандж зерттеу орталығының зерттеулері бойынша 8-11
жастағы балалардың 2,7 пайызы, 12-17 жастағы жасөспірімдердің 7,1 пайызы өздерінің
шынайы өмірдегіден виртуалды достарының көп екенін жəне оның ішінде 1,5 пайызы
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достарының мүлдем жоқ екенін жариялаған. Жасөспірімдердің 2,9 пайызы əлеуметтік
желі, интернет, мобильді қосымша арқылы кемсітушілікке, зорлық-зомбылыққа
ұшырағандарын хабарлаған.
Бір ғана, балалардың 10 пайызының əлеуметтік желілер арқылы қатыгездікті,
зорлық-зомбылық жəне діни мазмұндағы идеяларды насихаттайтын материалдарға
қолжеткізу фактісі, бұл салада мемлекеттік деңгейде қолданылатын балаларды зиянды
ақпараттардан
қорғау
жүйесінің
тиімсіз
болып
отырғандығын
көрсетеді.
Жауапкершіліктің бір ұшы ата-аналарға да тиіп жатыр, олардың 40 пайызының
балаларының виртуалдық қызығушылықтарынан мүлдем хабары жоқ.
Ата-аналар арасында жүргізілген сауалнамалар негізінде (2017 жыл) мектептердегі
интернет қауіпсіздігі мəселесі жақсарғанын, алайда электрондық тəуелділікті (телефонға,
əлеуметтік желілерге, бейне ойындарға, селфиге) жоюдың алдын-алу шараларының
нашарлағанын көруге болады. Мəселен, интернет, əлеуметтік желі, WhatsApp-қа
тəуелділік – 39,1%, ойынқұмарлық (жасөспірімдердің компьютерлік, мобильдік ойындарға
тəуелділігі) - 20,5%.
2018 жылы 6-15 жас аралығындағы балалардың ұялы телефонды қолдану үлесіне
келсек, ауылдық жерлерде – 89,5%, қалалық жерлерде -82,7%. Ауылдық жерде олардың
үлесі қаламен салыстырғанда 7 пайызға жоғары екенін көруге болады.
Интернет желісіндегі ақпараттарды, ұлттық сегменттегі ресурстардың мазмұнын
бақылау мақсатында жəне ұлттық қауіпсіздікті сақтау бағытында жағымсыз ақпарат
көздерінің алдын алу үшін дамыған елдер жылына 10 немесе 100 миллион доллар
шамасында ақша жұмсайды. Мұның бəрі тегін жасалып жатқан жоқ, олар интернет
арқылы келер қауіптің салмағын сезініп, осындай қадамдарға баруда.
Нəтижелер. Біздің елімізде де интернетті заңдық тұрғыдан реттеу бағытында
шаралар ұйымдастырылуда, мысалы мемлекет жастар мен балалар арасында Интернетке
тəуелділіктің алдын алу бойынша, сондай-ақ азаматтардың цифрлық беделін қорғау,
əлеуметтік желілер мен Интернетте (порнографиялық сипаттағы материалдар, балаларға
қатысты қатыгездік туралы, экстремистік сипаттағы ақпарат, есірткі құралдарын,
психотроптық заттарды немесе олардың прекурсорларын насихаттау жəне басқалар)
беттерге мониторинг жүргізу жəне бұғаттау, балаларды зиянды интернет-контентке
қолжетімділіктен қорғау мақсатында балалар үшін бірыңғай тарифі бар СИМ-карталарын
енгізу сияқты шараларды кешенді түрде жүргізіп келеді. 2020 жылы 3 млн. оқушылар мен
ата-аналар интернетті пайдалану мəдениетін арттыру, интернет-қызметтерді
пайдаланушылардың жауапкершілігін тəрбиелеу мақсатында өткізілетін «мен OFFLINE»
жəне «қауіпсіз интернет» ақпараттық науқандарына қатысқан. Тəулік бойы жұмыс
істейтін «BALA QORGAU» чаты ұйымдастырылған (16 мың жазылушы) [3].
Əрине, мұндай жұмыстардың атқарылып жатқаны дұрыс, дегенмен елімізде
интернетті заңдық тұрғыдан реттеуді жүйелі түрде жүргізіп, əсіресе жас балаларды
зиянды ақпараттардан қорғау шараларын күшейтсек дұрыс болар еді, осы орайда бұл
бағытта қолданылатын шетелдік тиімді тəсілдерді талдап көрсек.
Қазіргі таңда интернетті заңдық тұрғыдан реттеудің тəсілдері əр түрлі, дегенмен
оларды екі əдіспен жинақтап көрсетуге болады. Біріншісі – мазмұндық сүзгіден өткізу
тəсілі (контент-фильтр), яғни нақты бір белгіленген сөз тіркестері мен тақырыптардың жиі
қолданыста болатындығын анықтау. Екіншісі – «файербол» тəсілін қолдану, яғни
интернет қолданушылар шетелде жарияланған материалдарға қол жеткізе алмайды, оларға
заңдық тұрғыдан шектеулер қойылған [4]. Бұл тəсілдер біздің елімізде де қолданылады.
Əлемдегі дамыған елдердің бірі АҚШ-та бұл жоғарыда аталған мəселелерді
өзін-өзі реттеу шараларын қолдану арқылы шешу жағы қарастырылған, мысалы
интернеттегі материалдардың мазмұнына бақылау жасаудың бірнеше тəсілдер бар. Соның
бірі - арнайы бағдарламалық пакеттері бар құрылғы орнату, яғни бұл арқылы балалардың
порнографиялық сайттарға қолжетімділігі шектеледі.
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Келесі бір тəсіл – қоғамдастықтар арнайы бағдарламалар жинақталған ата-аналар
бақылауы қызметін қолдануды ұсынады. Сонымен қатар көптеген бағдарламалар белгілі
бір сөздер жинағынан тұрады да, олар қызметтің бұғатталуына əкеліп соғады. Бұл аталған
бағдарламаларға балама тəсіл ретінде порнография мен тұтынушыларға арналған бейəдеп
мазмұндағы материалдарды бұғаттаудың онлайн жүйесі қолданылады. Бұл жағдайда
бұғаттауды тұтынушы емес, интернетпен қамтамасыз етуші мекеме іске асырады, бұл
орнатуы да қолданылуы оңай əдіс [5].
Ересектер үшін қалыпты жағдай болып есептелетін материалдарды көруден
балаларды қорғау мəселесі көпшілікті көп қызықтыра бермейді. Көп жағдайда интернетте
əдепсіз сипаттағы, бірақ үлкендерге арналған маңызды мақсаттарды көздейтін
медициналық жəне ағартушылық бағыттағы материалдар мен өзара көмек қолын ұсыну
бағытындағы қажетті ақпараттар болады. Мəселен, ересектер порнографиясы АҚШ-та
конституциялық тұрғыдан қорғалған, сол себепті де оған Интернетте шектеу қоюға
болмайды. Бұл жерде V-чиптерге, цензура қойылған бағдарламаларға, онлайн қызмет
көрсетуші провайдерлердің контент-скриндеріне жеткілікті дəрежеде сұраныс болу
қажеттігі ескеріледі. Бұл тəсілдер ересектердің заңдық тұрғыдан қорғалатын
бостандықтарына еш нұқсан келтірмейді, ең ұтымдысы – балаларды зиянды
ақпараттардан қорғауға мүмкіндік береді.
1984 жылдан бастап Ұлыбританияда «Телекоммуникация туралы» заң қызмет
көрсетушіге емес (поставщик услуг), контентті қамтамасыз етушілерге (поставщик
контента) қолданыла бастады. Бұған қарамастан интернет саласында қызмет көрсетушілер
де бұған атүсті қарамай, өз жұмыстарын қауіп-қатерге тікпеуге келісті [6].
Біздің елімізде де интернет саласында қызмет көрсетушілер өз іштерінде
реттеуші топтар құрып, заңсыз материалдарға бақылау орнату арқылы билікке
көмектесуді мақсат етулері қажет. Бұл шаралар үлкендердің құқығын сақтай отырып,
ересектерге арналған контенттен балаларды тиімді қорғай алар еді.
Қазіргі таңда парламент мəжілісінде шетелдік əлеуметтік желілердің
жұмыстарын реттеу мəселесіне қатысты заң жобасы мақұлданды. Бұған сəйкес, Қазақстан
аумағында қызмет ететін шетелдік онлайн платформаның немесе жедел хабар алмасу
сервисінің иелері мен өзге де заңды өкілдері міндетті мемлекеттік тіркеуден өтулері
қажет, олай болмаған жағдайда бұл ресурстардың қызметі ел аумағында шектеледі.
Сонымен қатар олар ҚР заңдарының талаптарын бұзатын ақпараттарды 24 сағат ішінде
шектеуге немесе жоюға міндеттеледі. Бұл орайда депутаттар мұндай қадамдардың бəрі
еліміздегі балалардың құқықтарын қорғау мақсатында қабылданып жатыр, өйткені
ғаламтордан келер қауіп күннен-күнге күшеюде деген уəжді алға тартып отыр. Соңғы
кездері мектептерде оқушылардың бірін-бірі жəбірлеуі жəне өз-өздеріне қол жұмсау
деректері көбейген. Мұның бəрінің негізгі себепшісі - интернеттегі зиянды ақпараттар
болып отырғандығын арнайы саланың сарапшылары да жоққа шығармайды. Депутат
Динара Зəкиеваның айтуынша «осы жылдың тек алты айында 105 бала суицидке барған,
193 бала өз-өзіне қол жұмсауға оқталды. Бұл ретте бірқатар өңірлерде яғни Түркістан,
Алматы, Шығыс Қазақстан облыстарында суицид көрсеткіші өскен» [1].
Қорытынды. Интернет қызметін құқықтық тұрғыдан реттеу, əсіресе балаларды
оның зиянды ықпалынан қорғау, қазіргі таңдағы ең өзекті əрі шешімін табуы кезек
күттірмес мəселелердің бірі болып отыр.
Балалардың интернет қауіпсіздігі мəселесіне келгенде ескерер жайттарды былайша
жіктеуге болады: бірінші кезекте, елімізде бұл бағытта арнайы зерттеуші мамандар
кешенді зерттеулер жүргізулері керек, екіншіден, жүйеленген ақпараттар қорын құру, əрі
олардың көпшілікке қолжетімді болғанын қамтамасыз ету, үшіншіден, мемлекеттік
органдар мен қызмет ұсынушы арнайы орындар бірлесіп, интернет қолданушылардың
тұтынушылық жəне еркін ақпарат алу құқығына жəне сөз бостандығына қол сұқпау жағын
ескере отырып, балаларды зиянды ақпараттардан қорғаудың жүйесін құрастырып
шыққандары дұрыс.
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Ең бастысы, ата-аналар балаларының интернеттегі материалдарға қолжетімділігін
қатаң бақылап, өз жауапкершіліктерін арттырғандары жөн.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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ABSTRACT
Newcastle disease (ND) is considered as an extremely contagious viral diseases in
poultry and all other birds. Newcastle disease is endemic in Iraq and has a negative
economic impact on the poultry industry. Yet, understanding the epidemiology of the
diseases in backyard chickens is slightly studied. The objectives of the current study
were to investigate the seroprevalence of Newcastle disease in backyard birds in Duhok
province. A total of 2595 chicken serum samples were randomly taken from January
2019 to July 2020 from four Districts of Amedi, Shekhan, Duhok and Sumail in Duhok
province.
The serum samples were tested by indirect ELISA kits. A Seroprevalence of NDV in
selected Districts of Duhok province was (54.5%) The highest prevalence was detected
in Amedi district estimated to be 100% with 235 positive samples, while the lowest was
in Sumail 31% with 372 positive samples. In contrast, the districts of Duhok and
Shekhan had 118 positive samples (38.6%) and 416 positive samples (48.6 %)
respectively. On the other hand, the mortality rate varied greatly in all four Districts of
Amedi, Duhok, Shekhan and Sumail that were estimated to be 42.5%, 67.7%, 33.4%
and 49.4% respectively, and overall mortality was 48.3%. The findings of the current
study shown a high exposure of backyard birds to ND infection and the prevention and
control of the infection in Duhok province could rely vaccination programs and
hygienic practices in management.
Keywords: Chickens, Prevalence, ELISA, Newcastle disease
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INTRODUCTION
Newcastle disease (ND) is considered as an extremely contagious viral diseases in
poultry and all other birds. Even though there are other animal hosts that are subject to
catching the infection, this infection has shown a noticeable influence on poultry
industry (Alexander, 1992). The Newcastle disease (ND) was recognized for the first
time in 1926 as a deadly infection spread widely through a variety of territories in many
geographical sites around the globe, Newcastle upon Tyne in United Kingdom as well
as Java Island of Indonesia (Kraneveld, 1926, Doyle, 1927). In the last century NDV
has caused at least three panzootics in local poultry the global levels while reached the
middle east during the second and third panzootic waves was in the late 1960s- and
1980s respectively (Jordan et al., 2003). The mortality rate was huge, and a great
number of poultry died showing no signs of infection, and the virus has a potential of
causing mortality even in birds that were previously vaccinated (Spradbrow et al.,1993,
Meteyer, 1997).
ND is caused by Newcastle disease virus (NDV) that also called avian paramyxovirus
type 1 (APMV-1) that is included in the Avulavirus genus and Paramyxovirinae
subfamily and Paramyxoviridae family (Alexander, 1997). The nucleic acid of the
Newcastle disease virus is a single-stranded RNA with negative polarity (Alexander
and Senne, 2008).
NDV is a subject of worldwide importance because of its characteristic impacts on
respiratory, digestive, nervous, and reproductive systems that results in a huge fatality
and conversely affect the poultry industry (Tiwari, 2004). Furthermore, the NDV has
three known strains; mesogenic, lenthogenic and velogenic, based on degrees of
virulence intensity. The velogenic strains which is the most virulent strain, that is
further subclassified into viscerotropic and neurotropic strains. While the NDV strains
show a virulence of a varying degree, the rate of morbidity and mortality comes in
different rates in poultry and varies in drop in egg production (Alexander and Senne,
2008).
Up to date, there is no known treatment for Newcastle diseases except prophylactic
vaccination, which is considered as a main method of prevention, this is obtained by
using a vaccine of low pathogenic genotype against high pathogenic genotypes
attributed to the serological similarity between them (Stear, 2005, AbdulMasum, 2004).
Despite vaccination, the diseases remained as an endemic in the Middle East and Africa
that has caused major issues in the poultry industry with new reports suggesting that a
quick spread of a newly introduced sub-genotype into the Middle East has been
identified (Miller, 2015, Rehmani et al., 2015). This research was conducted to identify
the prevalence of Newcastle disease virus in Duhok province.
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MATERIAL AND METHODS
STUDY DESIGN AND AREA
This research was conducted in Duhok province in Kurdistan region of Iraq in the
laboratory of Veterinary directorate of Duhok. The criteria considered were included
only backyard chicken without being vaccinated before. The area included in this study
were four districts of Amedi, Duhok, Shekhan and Sumail in Duhok province, a total
of 2595 serum samples from backyard chicken were collected from a total 64 poultry
flocks from January 2019 to July 2020.
COLLECTION OF SAMPLES AND NDV ANTIBODY DETECTION
Blood samples were collected by taking 2ml of whole blood from the wing vein of
every chicken by a sterile disposable syringe and needle. The collected blood samples
were transferred to test tubes with no anticoagulant then transported in ice containing
cooling box to the laboratory. After the drawing out of serum from whole blood, the
serum was stored at −20 °C. The stored serum samples were tested through using
indirect Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA) kit from (ID Vet).
The specificity and sensitivity of the ELISA kit were according to the instructions
provided by the manufacturer (ID Vet). The reagent materials were brought to a room
temperature first then homogenized manually. Pre-dilution of samples was done at
1:500 using dilution buffer. Afterward, 5 μL of each control (positive and negative
samples) was added to the labelled wells on ELISA plate. Thereafter, 5 μL of every
sample and 90 μL of dilution buffer and 10 μL was pipeted to the suitable well then
subjected to incubation for 30 min at 21 °C according to manufacturer manual. The
wells were emptied and subjected to washing by using 300 μL of washing buffer for
three times. The concentrated conjugate (Anti-chicken IgG) was diluted using dilution
buffer provided, then 100 μL of the diluted conjugate was added to all wells, then
incubated as a first incubation. Once again, discard and washing for three times by 300
μL of washing solution to eliminate any unbound molecules. Lastly, substrate was
introduced to all wells and incubated for 15 min at 21 °C then the reaction was stopped
by adding the stop solution. The optical density (ODs) was identified through using a
micro plate reader to measure the absorbance at 445 nm. Furthermore, the samples to
positive ratio (s/p) were considered for identification of the mean ratio in every flock.
Afterward, the samples were categorized as positive and negative by comparing of the
samples with the thresholds by the absorbance level according to the manufacturer.

RESULTS
Seroprevalence of NDV in selected Districts of Duhok province showed a total of 1141
out of 2595 (54.5%) were identified as positive samples over a period of one and a half
year from January 2019 to end of June 2020. The highest prevalence was detected in
Amedi district estimated to be 100% with 235 positive samples, while the lowest was
in Sumail 31% with 372 positive samples. In contrast, the districts of Duhok and
Shekhan had 118 positive samples (38.6%) and 416 positive samples (48.6 %)
respectively. On the other hand, the mortality rate varied greatly in all four Districts of
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Amedi, Duhok, Shekhan and Sumail that were estimated to be 42.5%, 67.7%, 33.4%
and 49.4% respectively, and overall mortality was 48.3% (Table 1).

Table 1:
Number of sampled chicken and their seroprevalence to NDV from four Districts of
Duhok province from January 2019 to July 2020.
DISTRICT NO OF NO.
OF NO.
OF NO. OF MORTALITY
PREVALENCE
INFECTED
RATE
FLOCKS CHICKEN
DEAD
%
AMEDI

2

235

235

100

42.5

100

DUHOK

12

305

118

80

67.7

38.6

SHEHKAN 23

855

416

139

33.4

48.6

SUMAIL

27

1200

372

184

49.4

31

TOTAL

64

2595

1141

503

48.3

54.5

DISCUSSION
NDV infection is one of a highly contagious infection in poultry in various regions of
the world and recognized by its major economic impact on the poultry industry through
increased mortality rate (80%-100%) and reduction in egg production (Capua and
Alexander, 2006)
The backyard poultry population is an essential portion of the poultry industry in Duhok
province, therefore the results of the current research are vital to understand the
epidemiology of NDV in the province. Prevalence of ND in backyard chickens has
consequences on the maintaining a source of the diseases in the area and subsequently
pass it to the commercial poultry. The current study showed a serious prevalence of
NDV in backyard birds in four districts of Duhok province using ELISA. The present
study detected a high overall prevalence of ND infection in Duhok province (54.5%) in
backyard chicken, which relatively agree with the findings of other studies (Derksen et
al., 2018, Brown Jordan, et al., 2018).
The possible explanations for these results might be due to the unhygienic practices in
management, mixing newly introduced birds with the existed chickens, absence of a
proper vaccination, connection with neighbouring chickens. In contrast, a lower
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seroprevalence was detected in other studies performed in Ethiopia (Chaka, 2013),
Ivory Coast (Couacy-Hymann, et al., 2012), and Nigeria (Abraham, et al., 2014). The
variance could be due to age of chickens, species, geographic setting, time of season,
method of diagnosis, environmental conditions, and farming habits (Wang, et al., 2013,
Mubamba, et al., 2016).
In spite of extensively applied vaccination programs, NDV has continued as an endemic
in a lot of regions of the globe, including industrialized states. Furthermore, NDV
infections emerge from time to time in territories that are stated as a diseases free
country (Mayers, et al., 2017). NDV was detected in Iraq for the first time in 1968 when
it was detected in chickens at Abu Gharib District and recognized as AG68. NDV has
since been regarded as one of the endemic diseases in Iraq (Borland and Allan, 1980).
Despite extensive vaccination plans, NDV remains a risk for the chicken flocks in
unindustrialized states (Luc, et al., 1992). In Kurdistan region and Iraq, programs of
annual vaccination might be away of an effective mean NDV control in the poultry
industry. Nevertheless, the veterinary authorities do not consider vaccination programs
or provide a vaccine for backyard birds. Furthermore, extensive usage of manure taken
from a broiler poultry houses as a soil natural fertilizer with no earlier disinfection
suitably by using air drying might consider as a possible source of NDV spread in
backyard flocks. Local trade of chicken and their products is likewise a usual cause,
particularly in recognized marketplaces (Awan, et al., 1994).
To conclude, it is quite important to monitor the nature of infectious diseases circulating
in backyard poultry population that have a rare data in this regard, these negligence has
resulted in a lack of awareness on the epidemiology of NDV in backyard chicken flocks
in Duhok province. This study verified the status of NDV in backyard birds in Duhok
province as a risk of more spreading of infection emphasizing the need of an extensive
program of vaccination for backyard poultry flocks.
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EFFECTS OF THORACENTESİS ON SIMPLE RESPIRATORY PARAMETERS IN
EARLY PERIOD IN PATIENTS WITH MASSIVE SEROUS PLEURAL EFFUSION
DIAGNOSED LUNG CANCER
AKCİĞER KANSERİ TANILI MASİF SERÖZ PLEVRAL EFÜZYONLU HASTALARDA
BOŞALTICI TORASENTEZİN BASİT SOLUNUM PARAMETRELERİ ÜZERİNE
ERKEN DÖNEMDE ETKİLERİ
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ÖZET
Torasentez intraplevral aralıkta hava yada sıvı vasfındaki maddelerin örneklenmesi ve
boşaltılmasına yönelik bir yöntemdir. Akciğer kanseri olan hastalarda masif plevral efüzyon
zaman zaman karşılaşılabilecek bir durum olup tedavisinde invaziv işlem olarak boşaltıcı
torasentez, tüp torakostomi, uygulanabilmektedir. Yazımızda masif seröz plevral efüzyonlu
olup dispne nedeni ile başvuran hastalarda yapmış olduğumuz boşaltıcı torasentezin basit
solunum parametreleri üzerindeki değişimini göstererek işlemin kliniğe etkisini ortaya koymayı
amaçladık.
01 2017- 12 2020 tarihleri arasında acil servise solunum sıkıntısı nedeni ile başvuran
hastalardan akciğer kanseri tanılı plevral efüzyonu olan hastalardan mediastinal shifti olmayan,
derin dispnesi olmayan başvuru oksijen saturasyonu 88-94 arasında olan solunum sayısı 20-28
olan, arter kan gazı sonuçları sonrası entübasyon kararı verilmemiş ve boşaltıcı torasentez (800
cc ve üzeri) uygulanmış 54 hasta incelendi. Hastalarda başlıca tüp torakostomiden kaçınılma
nedenleri; kan koagülometri parametreleri, kullanılan medikal ilaçlar, aktif cilt enfeksiyonu
olması, mevcut devam eden kemoterapi durumları ve hasta tarafından işlemin istenmemesi idi.
Hastaların başvuru ve işlem sonrası oksijen saturasyonu, dakikada solunum sayısı ve başvuru
anına göre semptomlarının son durumuna ait beyan verileri ve tekrar aynı şikayetle başvuruprogresyon durumları retrospektif olarak incelendi.
İşlem sonrası oksijen saturasyonunda ortalama 2,8 birimlik yükselme ve dakikadaki solunum
sayısında yaklaşık 5 birimlik azalma gözlendi. 50(%92,59) hastanın beyanında başvuru anına
göre solunum sıkıntılarında azalma olduğu gözlendi.
Boşaltıcı torasentez derin dispnesi olmayan masif seröz plevral efüzyonlu akciğer kanseri
hastalarında aktif devam eden kemoterapi süreçlerinde, tüp torakostomi için kontrendikasyon
olan durumlarda yada tüp torakostomiye kadar zaman kazanılmak isteniyorsa klinik olarak
faydalı bir tedavi yöntemidir.
Anahtar Kelimeler: Torasentez, plevral efüzyon, akciğer kanseri
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ABSTRACT
Thoracentesis is a method for sampling and evacuating air or liquid substances in the
intrapleural space. Massive pleural effusion is a condition that can be encountered from time to
time in patients with lung cancer, thoracentesis and tube thoracostomy can be applied as
invasive procedures in the treatment. In our article, we aimed to demonstrate the clinical
efficacy of the procedure by showing the change in simple respiratory parameters of the
thoracentesis we performed in lung cancer patients with massive pleural effusion and presenting
with dyspnea.
Between 01 2017 and 12 2020, Fifty-four applied thoracentesis patients (800 ccs and above)
with lung cancer with pleural effusion were analyzed, they did not have a mediastinal shift or
did not have deep dyspnea (oxygen saturation was between 88-94, respiratory rate was 20-28
in a minute and have not intubated). The main reasons for avoiding tube thoracostomy in
patients are; blood coagulometry parameters, medical drugs used, active skin infection, current
and ongoing chemotherapy conditions, and the patient did not want the procedure. The data of
the patients on admission and post-procedure oxygen saturation, respiratory rate per minute and
the last state of their symptoms according to the time of admission, and their presentationprogression status with the same complaint were analyzed retrospectively.
After the procedure, mean oxygen saturation was increased 2.8 units in and a decrease of 5 units
in respiratory rate per minute were observed. In the statements of 50 (92.59%) patients, it was
observed that there was a decrease in respiratory distress compared to the time of admission.
Thoracentesis is a useful treatment method in patients with lung cancer with massive serous
pleural effusion without deep dyspnea, in active ongoing chemotherapy processes, in cases
where tube thoracostomy is contraindicated, or if it is desired to save time until tube
thoracostomy.
Keywords: Thoracentesis, pleural effusion, lung cancer

INTRODUCTION
Thoracentesis is a method for sampling and evacuating air or liquid substances in the
intrapleural space. Pleural effusion can be roughly described as fluid accumulation in the
intrapleural space. There are many etiological causes of pleural effusion.(1) Pleural effusion
can be seen frequently in malignancy cases, especially in lung cancer.(2) Effusion accumulation
in the intrapleural space is due to increased vascular permeability and impaired drainage.(3,4)
Thoracentesis and tube thoracostomy can be applied as invasive procedures in the treatment.
In our article, we aimed to demonstrate the clinical efficacy of the procedure by showing the
change in simple respiratory parameters of the thoracentesis we performed in lung cancer
patients with massive pleural effusion and presenting with dyspnea.
METHOD
Between 01 2017 and 12 2020, Fifty-four applied thoracentesis patients (800 ccs and above)
with lung cancer with pleural effusion were analyzed, they did not have a mediastinal shift or
did not have deep dyspnea (oxygen saturation was between 88-94, respiratory rate was 20-28
in a minute and have not intubated). Cases whose pleural fluid samples were macroscopically
serous were included in the study. Cases that developed pneumothorax after the procedure were
excluded. Before and 15 minutes after the procedure oxygen saturations were measured by
pulse oximetry, and respiratory rates were measured by observation. The main reasons for
avoiding tube thoracostomy in patients are; blood coagulometry parameters, medical drugs
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used, active skin infection, current and ongoing chemotherapy conditions, and the patient did
not want the procedure. The data of the patients on admission and post-procedure oxygen
saturation, respiratory rate per minute and the last state of their symptoms according to the time
of admission, and their presentation-progression status with the same complaint were analyzed
retrospectively.

RESULTS
After 15 minutes from the procedure, an increase in oxygen saturation was observed in 46
(85.19%) patients, and a decrease in respiratory rate in 39 (72.22%) patients. After 15 minutes
from the procedure, mean oxygen saturation was increased 2.8 units in, and a decrease of 5
units in respiratory rate per minute were observed. In the statements of 50 (92.59%) patients, it
was observed that there was a decrease in respiratory distress compared to the time of
admission. While 14 (25.93%) of the patients reapplied with dyspnea in the first week, 8
(14.81%) of them underwent tube thoracostomy. Thoracentesis was performed in 25 (46.3%)
patients, and tube thoracostomy was performed in 7 (12.96%) patients after the first week.

DISCUSSION
Malingites have an important place in the etiology of pleural effusion.(1) One of the most
common symptoms in patients with pleural effusion is respiratory distress. In patients with
pleural effusion due to malignancy, thoracentesis is a diagnostic as well as a therapeutic method
in terms of reducing respiratory distress and increasing the quality of life. (5) In our study,
thoracentesis, which we performed in patients with lung malignancy and massive serous pleural
effusion, whose tube thoracostomy was avoided for various reasons, was used to reduce the
symptoms of dyspnea rather than sampling.
In massive pleural effusions due to malignancy, there is an increase in effusion shortly after
thoracentesis and an expectation of infection due to repetitive procedures.(2) For this reason, it
is recommended to be used in pleural effusions originating from malignancy which is usually
increased in a long time or in fluids that respond to treatment (regressed).(3) However, in cases
where tube thoracostomy or indwelling pleural catheter is avoided or these procedures are not
requested by the patient, thoracentesis makes clinically positive changes in respiratory
parameters and saves time until the procedure. And it can be applied in order not to interrupt
the active ongoing oncological treatment, or it can be applied as repetitive procedures in patients
who do not have a long survival expectationIn our study, although a significant portion of the
patients required repeat thoracentesis, we observed positive changes in respiratory parameters
in the early period in patients who performed thoracentesis.
During the thoracentesis procedure, it is recommended not to drain more than 1500 cc of fluid
in order to avoid reexpansion edema, or to terminate the procedure if a symptom such as cough
develops.(5) In addition, a chest X-ray should be seen to observe the complications that may
develop due to the procedure after the thoracentesis.

CONCLUSION
Thoracentesis is a useful treatment method in patients with lung cancer with massive serous
pleural effusion without deep dyspnea, in active ongoing chemotherapy processes, in cases
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where tube thoracostomy is contraindicated, or if it is desired to save time until tube
thoracostomy.
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KOYP-GT HİBRİD SİSTEMİNDEN SALINAN ATIK ISININ ORGANİK RANKINE
ÇEVRİMİNDE GERİ KAZANIMI İÇİN İŞ AKIŞKANI SEÇİMİ
WORKING FLUID SELECTION FOR RECOVERY OF WASTE HEAT RELEASED
FROM SOFC-GT HYBRID SYSTEM IN ORGANIC RANKINE CYCLE
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ÖZET
Organik Rankine Çevrimi (ORÇ), güç üretimi için düşük dereceli termal enerjiyi kullanma
kabiliyetine sahiptir. ORÇ ısı kaynağı olarak, endüstriyel atık ısıları, jeotermal enerji ve
güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanabilir. ORÇ sisteminden yüksek
enerji dönüşüm verimliliği elde etmek için en önemli unsurlardan biri uygun iş akışkanının
seçimidir. Bunun başlıca nedeni, iş akışkanlarının termal özelliklerinin farklılıklar göstermesi
ve bunun ısı kaynağı koşulları altında çevrimin termodinamik performansını önemli ölçüde
etkilemesidir.
Bu çalışmada Katı Oksit Yakıt Pili (KOYP) ve Gaz Türbini (GT) hibrid sisteminden salınan
atık ısının ORÇ’de geri kazanılarak sistemin enerji ile ekserji verimlerinin arttırılması ve
ORÇ için uygun iş akışkanının seçilmesi amaçlanmıştır. EES programında KOYP-GT hibrid
sisteminin matematiksel modeli oluşturularak, akım yoğunluğu, operasyon sıcaklığı, yakıt
kullanım oranı, hava kullanım oranı, buhar-karbon oranı ve basınç oranı değişkenlerine bağlı
olarak ekserjetik optimizasyonu yapılmıştır. Optimum noktada enerji ve ekserji verimliliği
sırasıyla % 65.6 ve % 63.1 olarak hesaplanmıştır. Yine optimum noktada 256.1oC sıcaklık
değerindeki sistemin baca gazı ısısı, ORÇ için ısı kaynağı olarak kullanılmıştır. Atık ısının
geri kazanımı için rejeneratörlü bir ORÇ matematiksel modele eklenmiştir. Akışkan seçimi,
sisteme hava sızıntılarını önlemek için 30 oC kondenser sıcaklığında, kondenser basıncı
atmosfer basıncından yüksek olan iş akışkanlarıyla sınırlandırılmıştır. Ayrıca türbinde
genişleme sırasında yoğuşma ile karşılaşmamak için iş akışkanları olarak izentropik ve kuru
akışkanlar tercih edilmiştir. Bu koşullara uygun olarak ORÇ için EES kütüphanesinden
R142b, R600a, R114, R600, Trans-2-büten, R245fa, R123 iş akışkanları seçilmiştir. İş
akışkanları ozon tüketme potansiyelleri, küresel ısınma potansiyelleri, yanıcılık, güç üretimi,
enerji ve ekserji verimlilikleri açısından karşılaştırılmıştır. Buna göre ORÇ performansları,
evaporatör sıcaklığı, kondenser sıcaklığı ve basınç oranı parametreleri açısından
değerlendirilmiştir.
Küresel ısınma potansiyelleri açısından R114, R142b ve R245fa, ozon tüketme potansiyeli
açısından R114 ve R142b, toksik özellikler açısından R245fa ve R123, yanıcılık özellikleri
açısından R142b, R600a, R600 ve Trans-2-bütenin diğer akışkanlara göre dezavantaj
oluşturduğu görülmüştür. Evaporatör sıcaklığı ve basınç oranı artışlarında sistem
komponentlerindeki toplam ekserji yok oluşlarında düşüş gerçekleşirken buna bağlı olarak net
güç, enerji ve ekserji verimlerinde artış gerçekleşmiştir. Kondenser sıcaklığındaki artışta ise
performans parametreleri diğer değişkenlerin etkisine ters yönde (azalış) eğilim göstermiştir.
ORÇ için maksimum enerji ve ekserji verimleri R123 iş akışkanlı sistemde evaporatörde
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166.5 oC sıcaklık, 997.8 kPa basınç ve kondenserde 30 oC sıcaklık, 109.7 kPa basınç
koşullarında sırasıyla % 20.29 ve % 65.48 olarak bulunmuştur. Bu durumda tüm sistemin
enerji ve ekserji verimleri sırasıyla % 69.3 ve % 66.7’ye yükselmiştir. R123 iş akışkanının
geniş sıcaklık aralığında çalışabilme yeteneği ile diğer akışkanlardan avantajlı olduğu
görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Organik Rankine Çevrimi, İş Akışkanı, Katı Oksit Yakıt Pili (KOYP),
Atık Isı, Temiz enerji
Not: Bu çalışma, birinci yazarın ikinci yazar danışmanlığında yapmakta olduğu doktora tez
çalışmasından üretilmiştir.

ABSTRACT
The Organic Rankine Cycle (ORC) is capable of using low-order thermal energy for power
generation. ORC can use renewable energy sources such as industrial waste heat, geothermal
energy and solar energy as heat sources. One of the most important elements to obtain high
energy conversion efficiency from the ORC system is the selection of the appropriate working
fluid. The main reason for this is that the thermal properties of the working fluids differ and
this significantly affects the thermodynamic performance of the cycle under heat source
conditions.
In this study, it is aimed to increase the energy and exergy efficiency of the system by
recovering the waste heat released from the Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) and Gas Turbine
(GT) hybrid system in ORC and to select the appropriate working fluid for the ORC. In the
EES program, the mathematical model of the SOFC-GT hybrid system was created and
exergetic optimization was performed depending on the variables of current density, operating
temperature, fuel usage rate, air usage rate, steam-carbon ratio and pressure ratio. The energy
and exergy efficiency at the optimum point were calculated as 65.6% and 63.1%, respectively.
Again, at the optimum point, the flue gas heat of the system at a temperature of 256.1 oC was
used as a heat source for ORC. An ORC with regenerator was added to the mathematical
model for waste heat recovery. Fluid selection is limited to working fluids with a condenser
pressure higher than atmospheric pressure at 30 oC condensation temperature to prevent air
leaks into the system. In addition, in order not to encounter condensation during expansion in
the turbine, isentropic and dry fluids are preferred as working fluids. In accordance with these
conditions, R142b, R600a, R114, R600, Trans-2-butene, R245fa, R123 working fluids were
selected from the EES library for ORC. Working fluids were compared in terms of ozone
depletion potentials, global warming potentials, flammability, power generation, energy and
exergy efficiencies. According to ORC performances were evaluated in terms of evaporator
temperature, evaporator pressure, condenser temperature and pressure ratio parameters.
It has been observed that R114, R142b and R245fa in terms of global warming potential,
R114 and R142b in terms of ozone depletion potential, R245fa and R123 in terms of toxic
properties, R142b, R600a, R600 and Trans-2-butene in terms of flammability properties have
a disadvantage compared to other fluids. As the evaporator temperature, evaporator pressure
and pressure ratio increase, the total exergy disappearance of the system components
decreased, while the net power, energy and exergy efficiencies increased accordingly. On the
other hand, with the increase in condenser temperature, the performance parameters showed a
tendency in the opposite direction to the effect of other variables. The maximum energy and
exergy efficiencies for ORC were found to be 20.29% and 65.48%, respectively, in the R123
working fluid system at 166.5 oC temperature in the evaporator, 997.8 kPa pressure and 30 oC
temperature in the condenser, 109.7 kPa pressure conditions. In this case, the energy and
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exergy efficiencies of the whole system increased to 69.3%, 66.7%, respectively. It has been
seen that the R123 working fluid is advantageous over other fluids with its operation in a wide
temperature range.
Keywords: Organic Rankine Cycle, Working Fluid, Solid Oxide Fuel Cell (SOFC), Waste
Heat, Clean Energy
Note: This study was produced from the doctoral thesis of the first author under the
supervision of the second author.
1. GİRİŞ
Günümüzde fosil yakıtların giderek azalması, yakın gelecekte tükenecek olması ve bu
yakıtların kullanımı sonucunda çevreye zararlı gazların ortaya çıkması, yeni ve çevreye
duyarlı enerji kaynaklarına yönelmeyi zorunlu hale getirmektedir (Shaikh ve ark, 2015).
Hidrokarbon ve fosil yakıtları kullanarak yüksek enerji verimliliği sağlayan katı oksit yakıt
pilleri (KOYP) son yıllarda araştırmacılar tarafından yoğun ilgi gören alternatif enerji
kaynaklarından birisidir. Aynı zamanda KOYP teknolojisi, ihmal edilebilir miktarda kirlilikle
elektrik enerjisi üreten çevre dostu bir enerji dönüştürme yöntemidir (Yılmaz, 2006). KOYP
kojenerasyon, trijenerasyon ve hibrid uygulamalar için yüksek sıcaklıkta egzoz gazı kullanma
potansiyeli gibi özellikleri göz önüne alındığında geleneksel güç üretim sistemlerine göre pek
çok avantaj sağlamaktadır (Taroco ve ark., 2011). Genellikle, KOYP 600-1000 °C civarında
yüksek bir sıcaklıkta çalışarak yüksek dereceli atık ısı üretmektedir (Sinha ve Mondal, 2018).
KOYP, diğer yakıt hücreleri ile karşılaştırıldığında uzun ömür, düşük maliyet ve düşük bakım
maliyeti gibi avantajlara sahip malzemeler seçilerek yapılmaktadır (Peng ve ark., 2021).
KOYP, temel olarak anot, katot ve bunlarla temas halinde olan yüksek gaz geçirgenlik
yapısına sahip elektrolitten oluşmaktadır. Katot materyali olarak stronsiyum katkılı lantan
manganit (La0.84Sr0.16) kullanılırken anot malzemesi olarak genellikle zirkonya (YZS) ve
nikel (Ni) kullanılmaktadır. Katı elektrolit ise genellikle itriyumla stabilize edilmiş
zirkonyadır (Song ve ark., 2021). Bir KOYP sisteminde yakıt anodu, oksitleyici (oksijen ya
da hava) ise katodu devamlı olarak beslemektedir. Yakıt ile oksijen/hava arasında
indirgenme/yükseltgenme reaksiyonu oluşurken elektrik akımı ve ısı meydana gelmektedir
(Yılmaz, 2006). Yakıt hücreleri normal basınç koşulları altında çalışırken, yüksek sıcaklıktaki
egzoz gazlarından bir gaz türbininde (GT) ek güç üretmek için yüksek basınçlı bir yakıt
hücresi tercih edilmektedir (Emadi ve ark., 2020).
Organik Rankine Çevrimi (ORÇ) çalışma sıvıları olarak su yerine düşük kaynama noktasına
sahip organik akışkanları kullanmaktadır. Bu çevrim, endüstriyel atık ısı, güneş enerjisi ve
jeotermal enerji dahil olmak üzere farklı ısı kaynakları tarafından yürütülebilir. ORÇ,
geleneksel buhar Rankine döngüsü ile karşılaştırıldığında sahip olduğu avantajlar ve düşük
dereceli ısıyı elektriğe dönüştürebilme potansiyeliyle umut verici bir teknoloji olarak
görülmektedir (Yang ve ark., 2016). ORÇ sistemlerinde yüksek enerji verimliliği elde
etmenin en önemli unsurlarından biri belirli bir ısı kaynağı için en uygun iş akışkanını
belirlemektir. İş akışkanlarının seçim kriterleri, akışkanının istenilen sıcaklık aralığındaki
kararlılığı, sisteme uyumu, çevresel etkileri, güvenliği, kullanılabilirliği, performansı gibi
termodinamiksel ve fiziksel özellikleri içermektedir. Bu nedenle iş akışkanı seçimi için çok
boyutlu bir optimizasyon işlemine ihtiyaç duyulmaktadır (Groniewsky ve ark., 2017).
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Bu çalışmada, KOYP-GT hibrid sisteminden salınan atık ısının ORÇ’de geri kazanılarak
sistemin enerji ile ekserji verimlerinin arttırılması ve aynı zamanda ORÇ için uygun iş
akışkanının seçilmesi amaçlandı. EES programında KOYP-GT hibrid sisteminin
matematiksel modeli oluşturularak operasyon sıcaklığı, akım yoğunluğu, yakıt kullanım oranı,
buhar-karbon oranı, hava kullanım oranı ve basınç oranı değişkenlerine bağlı olarak ekserjetik
optimizasyon yapıldı. KOYP-GT hibrid sisteminin baca gazı ısısı, ORÇ için ısı kaynağı
olarak kullanıldı. Atık ısının geri kazanımı için rejeneratörlü bir ORÇ matematiksel modele
eklendi. Akışkan seçimi, sisteme hava sızıntılarını önlemek için 30 oC kondenser sıcaklığında
kondenser basıncı atmosfer basıncından yüksek olan iş akışkanlarıyla sınırlandırıldı. Aynı
zamanda türbinde genişleme sırasında yoğuşma ile karşılaşmamak için iş akışkanları olarak
izentropik ve kuru akışkanlar tercih edildi. Bu koşullara uygun olarak ORÇ için EES
kütüphanesinden R142b, R600a, R114, R600, Trans-2-büten, R245fa ve R123 iş akışkanları
seçildi. İş akışkanları ozon tüketme potansiyelleri, küresel ısınma potansiyelleri, yanıcılık, güç
üretimi, enerji ve ekserji verimlilikleri açısından karşılaştırıldı. Buna göre ORÇ
performansları, evaporatör sıcaklığı, kondenser sıcaklığı ve basınç oranı parametreleri
açısından değerlendirildi.
2. MATERYAL VE METOD
2.1. KOYP-GT Hibrid Sistem Modeli
Yakıt olarak hem H2 hem de CO gazının kullanılması KOYP sisteminin önemli bir özelliğidir.
Yakıt hücresi içerisinde doğrudan dahili reformasyon yoluyla, CH4 ve CO içeren bir yakıt
karışımı ortaya çıkar. Dahili reformer içerisinde gerçekleşen reaksiyonlar endotermiktir ve bu
reaksiyon için gereken ısı yakıt hücresinden alınmaktadır. Yakıt hücresinde, dahili reformerin
kullanılmasıyla soğutma sistemine olan bağımlılık azalmaktadır. Dahili reformer içerisinde
meydana gelen kimyasal reaksiyonlar sırasıyla aşağıdaki denklemler halinde
gerçekleşmektedir (Ranjbar ve ark., 2014) :
ܪܥସ  ܪଶ ܱ ՜  ܱܥ ͵ܪଶ ሺܴ݂݁ݑ݊ݕ݅ݏܴ݇ܽ݁݉ݎሻሺͳሻ
 ܱܥ ܪଶ ܱ ՜ ܱܥଶ  ܪଶ ሺݑ݊ݕ݅ݏܴ݇ܽ݁ܽ݉ݕܽܭሻሺʹሻ
Şekil 2.1’de gösterilen metan yakıtlı bir KOYP-GT hibrid sistemi için 1. denklem CH4ÆH2
dönüşümündeki buhar reformunu ifade ederken 2. denklem ise su-gaz kayma reaksiyonunu
göstermektedir. Bu reaksiyonlar sonucu açığa çıkan H2 yakıt hücresinde elektrokimyasal
reaksiyonla aşağıdaki tepkimedeki gibi kullanılır:
ͳ
ܪଶ  ܱଶ ՜ ܪଶ ܱሺ݊ݕ݅ݏܴ݈݇ܽ݁ܽݏܽݕ݉݅݇ݎݐ݈݇݁ܧሻሺ͵ሻ
ʹ
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Şekil 2.1. Metan yakıtı kullanan bir KOYP-GT hibrid sisteminin akış şeması
Bir yakıt hücresinin anot ve katodunda meydana gelen kimyasal ve elektrokimyasal
reaksiyonların mekanizmaları aşağıda gösterilen denge denklemlerine dayanmaktadır:
ݔ ՜ ሾܪܥସ  ܪଶ ܱ ՜  ܱܥ ͵ܪଶ ሿሺܴ݂݁ݑ݊ݕ݅ݏܴ݇ܽ݁݉ݎሻሺͶሻ
ݕ ՜ ሾ ܱܥ ܪଶ ܱ ՜ ܱܥଶ  ܪଶ ሿሺݑ݊ݕ݅ݏܴ݇ܽ݁ܽ݉ݕܽܭሻሺͷሻ
ͳ
ݖ ՜ ሾܪଶ  ܱଶ ՜ ܪଶ ܱሿሺ݊ݕ݅ݏܴ݈݇ܽ݁ܽݏܽݕ݉݅݇ݎݐ݈݇݁ܧሻሺሻ
ʹ
xr, yr ve zr denklemler için molar dönüşüm oranlarını ifade etmektedir. Yakıt kullanım faktörü
ve hava kullanım oranı ise sırasıyla şu şekilde tanımlanabilir:
ܷ ൌ

ሺܻܽ݇ଓݐሻ௧ò௧ ሺܪଶ ሻ௧ò௧
ݖ
ൌ
ൌ
ሺሻ
ሺܻܽ݇ଓݐሻ௦º ሺܪଶ ሻ௦º ͵ݔ  ݕ

ܷ ൌ

ሺܽݒܽܪሻ௧ò௧ ሺܱଶ ሻ௧ò௧ ݖ Ȁʹ
ൌ
ൌ
ሺͺሻ
ሺܽݒܽܪሻ௦º ሺܱଶ ሻ௦º ᒣைమǡయ

4., 5. ve 6. denklemlere kütle dengeleri uygulanarak gazların molar akış hızları aşağıda
gösterilen şekilde belirlenebilir:
ᒣுర ǡଵଵ ൌ ݔ ᒣுమ ைǡଵଵ ൌ ݎ௦ Ǥ ᒣுర ǡଵଵ ൌ ʹǤͷݔ ᒣுమ ǡଵଶ ൌ ͵ݔ  ݕ െ ݖ
ᒣைǡଵଶ ൌ ݔ െ ݕ ᒣைమǡଵଶ ൌ ݕ ᒣுమ ைǡଵଶ ൌ ᒣுమ ைǡଵଵ െ ݔ െ ݕ  ݖ ൌ ͳǤͷݔ െ ݕ  ݖ 
ᒣைమǡଷ ൌ

ݖ
ݖ
ͻ
ᒣைమǡସ ൌ ᒣைమǡଷ െ ᒣேమǡଷ ൌ
ᒣ ᒣଷ ൌ ᒣைమǡଷ  ᒣேమǡଷ ሺͻሻ
ʹͳ ைమǡଷ
ʹܷ
ʹ

ᒣேమǡସ ൌ ᒣேమǡଷ ᒣସ ൌ ᒣைమǡସ  ᒣேమǡସ ᒣଵଵ ൌ ᒣୌమǡଵଵ  ᒣେୌరǡଵଵ
ᒣଵଶ ൌ ᒣுమ ǡଵଶ  ᒣுమைǡଵଶ  ᒣைǡଵଶ  ᒣைమǡଵଶ
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Denge sabitini ve mevcut ilişkilerini hesaplamak için sabit xr ve yr kullanabiliriz. Kayma
reaksiyonu için denge sabiti ise aşağıdaki şekilde yazılabilir:
݈݊ܭௌ ൌ െ

ο݃௦
ݕ Ǥ ሺ͵ݔ  ݕ െ ݖ ሻ
ൌ ݈݊ 
൨ሺͳͲሻ
ሺݔ െ ݕ ሻǤ ሺͳǤͷݔ െ ݕ  ݖ ሻ
ܴǤ ܶிǡ

Burada ܴǡ ܶிǡ ǡ ο݃௦ , sırasıyla evrensel gaz sabitini, KOYP çıkış sıcaklığını ve Gibbs Serbest
Enerjisini temsil etmektedir. Kayma reaksiyonunu aşağıda gösterilen şekilde yazabiliriz:




ο݃௦ ൌ ݃௦ǡை
݃௦ǡு
െ݃௦ǡு
െ݃௦ǡை
ሺͳͳሻ
మ
మ
మை

Her bir ürün için Gibbs serbest enerjisi ise aşağıda gösterildiği gibi ifade edilebilir:
݃௦ ൌ ݄ െ ܶிǡ  ݏ ሺͳʹሻ
Meydana gelen akım I ve akım yoğunluğu j sırasıyla aşağıdaki gibi ifade edilebilir:
 ܫൌ ݆Ǥ ܣ ሺͳ͵ሻ
݆ൌ

ʹǤ ܨǤ ݖ
ሺͳͶሻ
ܰி Ǥ ܣ

Burada gösterilen Aa, F ve NFC sırasıyla aktif yüzey alanını, Faraday sabitini (96.485 C
/[gmol]) ve hücre sayısını ifade eder. KOYP yığını tarafından üretilen güç ᐏௌைிǡ௦௧ olarak
ifade edilebilir.
ᐏௌைிǡ௦௧ ൌ ܰி Ǥ ܫǤ ܸௌைி ሺͳͷሻ
Burada VSOFC hücre gerilimi olarak tanımlanabilir.
ܸௌைி ൌ ܸே െ ܸ ሺͳሻ
Burada VN Nernst voltajını ve VL üç ayrı voltaj kaybının (aktivasyon, omik ve konsantrasyon)
bileşimi olan toplam voltaj kaybını ifade eder. Toplam voltaj kaybı ise şu şekilde yazılabilir:
ܸ ൌ ܸ  ܸ   ܸ ሺͳሻ
2.1.1. Omik, Aktivasyon ve Konsantrasyon Kayıpları
KOYP iletkenleri, omik polarizasyon olarak isimlendirilen ve aşırı potansiyele sebep olan şarj
akışına karşı içsel bir dirence sahiptir. Omik polarizasyon, elektrotun elektrik direncinden,
elektrolitin iyonik direncinden, eşleşen parçalar ile diğer hücre bileşenleri arasındaki temas
direncinden ve hücre ara bağlantısından kaynaklanmaktadır (Zouhri ve Lee., 2016).
Aktivasyon voltaj kayıpları, gözenekli elektrotlar boyunca reaktanların ve ürünlerin akışına
karşı oluşan kütle aktarım direnci sebebiyle meydana gelmektedir (Gebregergis ve ark.,
2009). Konsantrasyon voltaj kaybı, reaktanların elektrokimyasal reaksiyon ile elektrotta hızlı
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bir şekilde tüketilmesi sonucu konsantrasyon gradyanlarının oluşmasından kaynaklanmaktadır
(Tippawan ve ark., 2015).
Tablo 2.1 'de Nernst voltajı ve voltaj kayıplarının hesaplamaları verilmiştir. Burada ρ, L, Rc,
joa, joc Dceff ve Daeff, ifadeleri sırasıyla yalnızca bir hücre bileşeninin elektriksel direncini ve bu
hücre bileşeninin kalınlığını, direnç temasını, anot değişim akım yoğunluğunu, katot değişim
akım yoğunluğunu, katot boyunca etkili gaz yayılımını ve anot boyunca etkili gaz yayılımını
belirtmektedir (Ranjbar ve ark., 2014).
Tablo 2.1. Elektrokimyasal eşitlikler (Kim ve ark., 1999; Chan ve ark,2002; Ranjbar ve ark.,
2014)
TÜR

EŞİTLİK

Nernst Voltajı

ܸே ൌ െ

ܽுమǡଵଶ Ǥඥܽைమ ǡସ
ο݃ ܴǤ ܶிǡ

 ቆ
ቇ
ʹǤ ܨ
ʹǤ ܨ
ܽுమைǡଵଶ

ܲுమைǡଵଶ ݕுమைǡଵଶ Ǥ ܲଵଶ
ൌ
ܲ
ܲ
ܲுమǡଵଶ ݕுమǡଵଶ Ǥ ܲଵଶ
ܽுమǡଵଶ ൌ
ൌ
ܲ
ܲ
ܲைమ ǡସ ݕைమ ǡସ Ǥ ܲସ
ܽைమ ǡସ ൌ
ൌ
ܲ
ܲ

ܽுమைǡଵଶ ൌ

ଵ

ο݃ ൌ ݃ு మை െ ݃ு మ െ ݃ைమ
ଶ

Omik Kayıplar

݃ ൌ ݄ െ ܶிǡ  ݏ

ܸ ൌ ሺܴ  ߑ ߩ ܮG ሻǤ ݆
ିଵ
ͳͲ͵ͲͲ
ସ
ሻቇ
ߩ ൌ ቆ͵Ǥ͵Ͷݔ݁ Ͳͳݔሺെ
ܶிǡ
ିଵ
ͳͳͷͲ
ߩ ൌ ቆͻͷ ͲͳݔȀܶிǡ ݁ݔሺെ
ሻቇ
ܶிǡ
ିଵ
ͳʹͲͲ
ߩ ൌ ቆͶʹ ͲͳݔȀܶிǡ ݁ݔሺെ
ሻቇ
ܶிǡ
ିଵ
ͳͳͲͲ

ߩ௧ ൌ ቆͻǤ͵ ͲͳݔȀܶிǡ ݁ݔሺെ
ሻቇ
ܶிǡ

Aktivasyon
Kayıpları

ܸǡ
ܸǡ

Konsantrasyon
Kayıpları
ܸǡ

ܸ ൌ ܸǡ  ܸǡ
ܴǤ ܶிǡ
݆
ൌ
Ǥ ሺି݄݊݅ݏଵ ൬
൰ሻ
ʹ݆
ܨ
ܴǤ ܶிǡ
݆
ൌ
Ǥ ሺି݄݊݅ݏଵ ൬
൰ሻ
ʹ݆
ܨ

ܸ ൌ ܸǡ  ܸǡ
ܲுమ Ǥ ݆
ܴǤ ܶிǡ
݆
ൌ
Ǥ ൭݈݊ ቆͳ 
ቇ െ ݈݊ ൬ͳ െ ൰൱
݆௦
ܲுమை Ǥ ݆௦
ʹܨ

ܴǤ ܶிǡ
݆
Ǥ ݈݊ ൬ͳ െ ൰൱
݆௦
Ͷܨ
݆௦ ൌ ʹǤ ܨǤ ܲுమ Ǥ ܦ ȀܴǤ ܶிǡ Ǥ ܮ
ܲଷ െ ܲమ ǡଷ
݆௦ ൌ ͶǤ ܨǤ ܲைమ Ǥ ܦ Ȁ ൬൬
൰ ܴǤ ܶிǡ Ǥ ܮ ൰
ܲଷ
ܸǡ ൌ െ ൭
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2.1.2. KOYP-GT Hibrid Sisteminin Enerji Analizi
Kinetik ve potansiyel enerjide meydana gelen değişimler ihmal edilmiş ve kararlı durumda
olan sistem bileşenleri için enerji dengesi aşağıda gösterildiği gibi ifade edilebilir:
ܳሶ -ܹሶ =σ ݊ሶ  ݄ത െ σ ݊ሶ  ݄ത ሺͳͺሻ
Burada ܳሶ ,ܹሶ , ݄ത sırasıyla ısı transfer hızı, iş aktarım hızı ve molar entalpiyi göstermektedir.
Bu denklem, enerjinin kontrol hacmine giren toplam hızın, çıkan toplam hıza eşit olduğunu
ifade etmektedir. Sistemin enerji verimliliğini belirlemede uygulanan eşitlikler Tablo 2.2'de
gösterilmiştir (Ozgur ve ark., 2007; Ranjbar ve ark., 2014; Chitsaz ve ark,2017; Chitgar ve
ark., 2019; Emadi ve ark., 2020).
Tablo 2.2. Enerji verimliliği ve eşitlikler (Ozgur ve ark., 2007; Ranjbar ve ark., 2014; Chitsaz
ve ark,2017; Chitgar ve ark., 2019; Emadi ve ark., 2020)
Tanım
Giren Enerji

Eşitlik
ܳሶ ൌ ݊ሶ ࡴǡ Ǥ ࡴܸܪܮ

KOYP İnverter Çıkış Gücü
KOYP-GT Hibrid Sistemin Net Gücü
KOYP-GT Hibrid Sistemin Enerji
Verimliliği

ܹሶࡿࡻࡲǢࢇࢉ ൌ ࣁ࢜ Ǥ ܹሶࡿࡻࡲǢ࢙࢚ࢇࢉ
ሶ ࢇࢉ  ܹሶࢌࢉ  ܹሶ࢝ ሻ
ܹሶࡿࡻࡲ̴ࡳࢀǢࢋ࢚ ൌ ܹሶࡿࡻࡲǢࢇࢉ  ܹሶࡳࢀ െ ሺܹ
ሶ ࡿࡻࡲǢࢇࢉ  ܹሶࡳࢀ െ ሺܹ
ሶ ࢇࢉ  ܹሶࢌࢉ  ܹሶ࢝ ሻሻǤͳͲͲȀܳሶ
ࣁࡵǢࡿࡻࡲ̴ࡳࢀ ൌ ሺܹ

2.1.3. KOYP-GT Hibrid Sisteminin Ekserji Analizi
Ekserji, sistem yalnızca çevre ile etkileşim içindeyken belirli bir durumdan ölü duruma
geçerken sistemden elde edilebilecek maksimum işi ifade etmektedir. Tersinmezlikler
tarafından yok edildiği için ekserjinin enerji ve kütlede olduğu gibi korunumu söz konusu
değildir. Ekserji, madde akışıyla ilişkili olarak bir maddenin fiziksel ve kimyasal
ekserjilerinin toplamı olarak ifade edilir.
ݔܧሶ ൌ ݔܧሶ   ݔܧሶ  ሺͳͻሻ
ݔܧሶ  =σ ݊ሶ  ሺ ݄ത െ ݄ത ሻ െ ܶ ሺݏҧ െ ݏҧ ሻሺʹͲሻ
തതതǡ െ ܴത ܶ σ ݕ ݈݊ݕ ൯ሺʹͳሻ
ݔܧሶ  =݊ሶ ൫σ ݕ ݁ݔ
Yukarıda gösterilen eşitliklerde ݏҧ molar entropiyi, തതത
݁ݔǡ ise ürünlerin standart kimyasal
ekserjisini ifade etmektedir.
Sürekli akışta kontrol hacmi ekserji dengesini ekserji yok oluş hızı üzerinden yazabiliriz:
்

ሶ σ ൬ͳ െ బ ൰ ܳሶ െ ܹሶ௩  σ ݔܧሶ െ  σ ݔܧሶ ሺʹʹሻ
=ܫ
்ೕ
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Denklemlerin ݅ ve ݁ alt indisleri sırasıyla giriş ve çıkışı,  ܫሶ kontrol hacmindeki
tersinmezliklerden kaynaklanan ekserji yok oluşunu ifade etmektedir. ݔܧሶ ve ݔܧሶ sırasıyla
giriş ve çıkışta kütlesel debi ve akış işi ile gerçekleşen ekserji hızını göstermektedir. ܳሶ anlık
sıcaklığın ܶ olduğu durumda sınırdaki ısı transfer hızını temsil ederken buna eşlik eden
்

ekserji transfer hızı ൬ͳ െ ்బ ൰ ܳሶ şeklinde ifade edilmektedir (Ozgur ve ark., 2007; Ranjbar ve
ೕ

ark., 2014; Chitsaz ve ark,2017; Chitgar ve ark., 2019; Emadi ve ark., 2020). Tablo 2.3 'te
sistemin ekserji verimliliğini hesaplamak için kullanılan eşitlikler gösterilmiştir.
Tablo 2.3. Ekserji verimliliği ve sistem ilişkileri (Ozgur ve ark., 2007; Ranjbar ve ark., 2014;
Chitsaz ve ark,2017; Chitgar ve ark., 2019; Emadi ve ark., 2020).
Tanım
Giren Ekserji
KOYP-GT Hibrid Sistemin Ekserji
Verimliliği

Eşitlik
ǡ
ݔܧሶ ൌ ݊ሶ ࡴǡ Ǥ തതത
݁ݔு
ర
ሶ ࡿࡻࡲǢࢇࢉ ܹ
ሶ ࢇࢉ  ܹሶࢌࢉ  ܹሶ࢝ ሻሻǤͳͲͲȀݔܧሶ
ሶ ࡳࢀ െ ሺܹ
ࣁࡵࡵǢࡿࡻࡲ̴ࡳࢀ ൌ ሺܹ

2.2. Rejeneratörlü Organik Rankine Çevriminin Termodinamik Modeli
ORÇ sistemleri düşük ve orta sıcaklıktaki atık ısıları kurtarmak için uygulanan en önemli
yöntemlerden birisidir. Bir ORÇ’den yüksek enerji ve ekserji verimi elde etmek için hem iş
akışkanı seçimi hem de sistem tasarımı büyük önem arz etmektedir. Bir ORÇ'de aşırı ısıtma
termal verimi bir miktar arttırırken ekserji verimini azaltmaktadır (Yang ve ark., 2016). Bu
nedenlerden dolayı yapılan bu çalışmada iş akışkanının evaporatörden doymuş buhar fazında
çıktığı Rankine çevriminin incelenmesi uygun görülmüştür. Atık ısının bir kısmı sabit basınç
altında evaporatörde iş akışkanına aktarılırken iş akışkanı doymuş buhar fazına geçmektedir.
Yüksek entalpili doymuş buhar daha sonra türbinde genişletilerek türbinde güç üretilmektedir.
Bir ORÇ sisteminin termal verimliliği bir ısı rejeneratör eklenerek artırılabilmektedir. Şekil
2.2 ’de rejeneratörlü bir ORÇ sisteminin şeması gösterilmiştir.
ORÇ türbininden çıkan iş akışkanı, rejeneratörün alçak basınç tarafının girişine taşındıktan
sonra pompadan çıkan düşük sıcaklıktaki iş akışkanı, rejeneratörün yüksek basınç tarafının
girişine iletilmektedir. Rejeneratördeki ısı, alçak basınç tarafından yüksek basınç tarafına
aktarıldıktan sonra rejeneratörün alçak basıncından çıkan iş akışkanı kondenserde
yoğuşturulur ve bu esnada havaya veya suya ısı aktarımı gerçekleşmektedir. Kondenserde
yoğuşan iş akışkanı pompa tarafından evaporatör basıncına çıkarılır ve önce rejeneratörün
yüksek basınç tarafına, oradan evaporatöre gönderilerek çevrim tamamlanmaktadır. Böyle bir
rejeneratörlü ORÇ’nin T-s diyagramı Şekil 2.3’te gösterilmiştir (Wang ve ark., 2011).
KOYP-GT hibrid sistemine entegre edilen rejeneratörlü ORÇ 'nin matematiksel modeli
aşağıdaki denklemlerle ifade edilebilir (Sun ve ark.,2017).
Pompa tarafından tüketilen güç:
ܹሶை̴௨ ൌ ݉ሶைோ ሺ݄ைଶ  െ  ݄ைଵ ሻ ൌ ݉ሶைோ ሺ݄ைଶ௦  െ  ݄ைଵ ሻȀߟ ݉ݑሺʹ͵ሻ
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Şekil 2.2. Rejeneratörlü ORÇ sistemi

Şekil 2.3. Rejeneratörlü ORÇ sisteminin T-s diyagramı (Wang ve ark., 2011)
Evaporatörde baca gazından iş akışkanına olan ısı geçişi:
ܳሶ௩ ൌ ݉ሶைோ ሺ݄ைଷ  െ  ݄ைଶ ሻ ൌ ᒣଵଷ ሺ݄തଵ  െ  ݄തଵ଼ ሻሺʹͶሻ
Türbinden alınan güç:
ܹሶை̴௧௨ ൌ ݉ሶைோ ሺ݄ைଷ  െ  ݄ைସ ሻ ൌ ݉ሶைோ ሺ݄ைଷ  െ  ݄ைସ௦ ሻߟ ݎݑݐሺʹͷሻ
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Kondenserden atılan ısı:
ܳሶௗ ൌ ݉ሶைோ ሺ݄ைସ  െ  ݄ைଵ ሻሺʹሻ
Sistemden alınan net güç:
ܹሶை̴௧ ൌ ܹሶை̴௧௨ െ ܹሶை̴௨ ሺʹሻ
Rejeneratör etkinliği:
፴ൌ

ܶைସ െ ܶைସ
ሺʹͺሻ
ܶைସ െ ܶைଶ

ORÇ sisteminin enerji verimi:
ߟூ̴ைோ ൌ

ܹሶ ை
ͲͲͳݔሺʹͻሻ
ሶ
ܳ௩

ORÇ sistem bileşenlerindeki ekserji yok oluşları denklem ሺ͵Ͳሻ െ ሺ͵Ͷሻ’ten hesaplanabilir:
ሶ
ܫை̴௨
ൌ ܶ ݉ሶைோ ሺݏைଶ  െ  ݏைଵ ሻሺ͵Ͳሻ
ሶ
ܫ௩
ൌ ሺݔܧሶ ૠ െ ݔܧሶ ૡ ሻ  ܶ ݉ሶைோ ሺݏைଶ െ ݏைଷ ሻሺ͵ͳሻ
ሶ
ܫௗ
ൌ ܶ ݉ሶைோ ሾሺݏைଵ  െ  ݏைସ ሻ െ  ሺ݄ைଵ െ  ݄ைସ ሻȀܶ ሿሺ͵ʹሻ
ሶ
ܫை̴௧௨
ൌ ܶ ݉ሶைோ ሺݏைସ  െ  ݏைଷ ሻሺ͵͵ሻ
ሶ
ܫ
ൌ ܶ ݉ሶைோ ሾሺݏைସ  െ  ݏைସ ሻ   ሺݏைଶ  െ  ݏைଶ ሻሿሺ͵Ͷሻ
ORC sisteminin ekserji verimliliği, ORÇ’den elde edilen net güç çıkışının atık ısının
evaporatöre girmeden önceki ekserjisine oranı olarak tanımlanır:
ߟூூ̴ைோ ൌ

ܹሶ ை
ͲͲͳݔሺ͵ͷሻ
ݔܧሶ ૠ 

KOYP-GT-ORC kombine sistemi için enerji ve ekserji verimlilikleri ise şöyle yazılabilir:
ሶ ࡿࡻࡲǢࢇࢉ ܹ
ሶ ࢇࢉ  ܹሶࢌࢉ  ܹሶ࢝  ܹሶை
ሶ ࡳࢀ  ܹሶை௧௨ െ ሺܹ
ߟூǢௌைிǡீ்ǡைோ ൌ ሺܹ
ሻሻǤͳͲͲȀܳሶ (36)
ೠ
ሶ ࡿࡻࡲǢࢇࢉ ܹ
ሶ ࢇࢉ  ܹሶࢌࢉ  ܹሶ࢝  ܹሶை
ሶ ࡳࢀ  ܹሶை௧௨ െ ሺܹ
ߟூூǢௌைிǡீ்ǡைோ ൌ ሺܹ
ሻሻǤͳͲͲȀݔܧሶ ሺ͵ሻ
ೠ
2.2.1. İş Akışkanlarının Genişleme Sonrası Fazlarına Göre Sınıflandırılması
ORÇ iş akışkanları, T-s diyagramında kuru buharın adyabatik genişlemesi sırasındaki
davranışlarına bağlı olarak ıslak, kuru veya izentropik olarak karakterize edilebilir. Eğrinin
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sıvı doygunluk kısmı her zaman pozitif eğimlidir, buhar kısmı ise negatif, pozitif, sonsuz veya
değişken olabilir. Bu eğim ıslak akışkan için negatif, kuru akışkan için pozitif ve izentropik
akışkan için sonsuzdur (Groniewsky ve ark., 2017). Ancak Şekil 2.4.b ve Şekil 2.4.c’de
görüldüğü gibi iş akışkanının kuru ve izentropik olma özelliği eğim yönünün değişim
noktasına kadar geçerlidir (Thurairaja ve ark., 2019) .

Şekil 2.4. T-s eğrilerine göre akışkan türleri a) Islak akışkan (su) b) Kuru akışkan (benzen)
c) İzentropik akışkan (R11)
Her tür iş akışkanı, uygulamada özel tekniklere ihtiyaç duymaktadır. Genişleme sırasında aşırı
sıvı oluşumunun neden olduğu türbin kanatlarının aşınmasını önlemek için ıslak iş akışkanları
çoğunlukla aşırı ısıtma gerektirir. Bazı durumlarda gerekli aşırı ısınmanın sıcaklığı çok
yüksek olabilir ve özel alaşımların kullanılmasını gerektirebilir. Kuru ve izentropik akışkanlar
ise aşırı kızdırma gereksinimi duymaz ve türbin için risk oluşturmazlar (Groniewsky ve ark.,
2017).
2.2.2 ORÇ İş Akışkanının Maksimum Evaporatör Sıcaklığı ve Basıncının Belirlenmesi
ORÇ sistemi, çalışma sıvısının kritik noktasının yakınında kararsız hale gelmektedir; bu
nedenle en uygun maksimum çalışma basıncı veya maksimum çalışma sıcaklığı
belirlenmelidir. Literatürde genellikle maksimum evaporatör basıncı ile kritik basınç
arasındaki fark yaklaşık 0.1 MPa, kritik sıcaklık ile maksimum evaporatör sıcaklığı arasındaki
fark ise 10 °C–15 °C değişmektedir. Rayegan ve Tao, çalışma sıvılarının çeşitliliği nedeniyle
bu farkın belirlenmesinde sabit bir basınç veya sıcaklık aralığının uygun olmayacağını
düşünmüşler ve maksimum entropi dayalı bir yöntem geliştirmişlerdir (Rayegan ve Tao,
2011). Ancak bu metod izentropik akışkanlar için uygun değildir. Yang ve ark., tüm iş
akışkanı türlerine uygulanabilen maksimum entalpiye dayalı bir metot önermişlerdir. (Yang
ve ark., 2016).
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Şekil 2.5, bütan için h–T diyagramında sıcaklığa karşı doymuş buhar entalpisi (hv), doymuş
sıvı entalpisi (hl) ve buharlaşma ısısı (Δh) eğrilerini göstermektedir. Artan sıcaklıkla hl artar,
ancak Δh azalır. Başlangıçta, sıcaklık yeterince yüksek değildir; bu nedenle, hl'nin artış hızı,
Δh'nin azalma oranından daha yüksektir. hv = hl +Δh olduğundan, maksimum hv, hl' nin artış
hızının Δh'ın azalma hızına eşit olduğu “A” noktasında bulunabilir. Yine A noktasında
karşılık gelen sıcaklık, Tev,max sıcaklığını verir. Sıcaklık Tev,max 'dan yüksek olduğunda, eğriler
dikleşir ve sıcaklıktaki küçük değişiklikler, yakın kritik noktayı temsil eden hl , Δh ve hv ' deki
büyük değişikliklere neden olur (Yang ve ark., 2016).

Şekil 2.5. Bütan için h-T diyagramı (Yang ve ark., 2016)
2.3. Sistemin Çalışma Koşulları ve Kabuller
Şekil 2.6’da, ORÇ ’de KOYP-GT hibrid sisteminden salınan atık ısının değerlendirildiği bir
kombine sistemin akış şeması gösterilmiştir. Hava ve yakıt kompresörler tarafından ayrı ayrı
KOYP yığınının çalışma basıncına kadar sıkıştırıldıktan sonra egzoz gazlarının yardımıyla
ilgili ön ısıtıcılarda önceden ısıtılmaktadır. Aynı şekilde su, su pompası tarafından
basınçlandırıldıktan sonra, son yakıcıdan çıkan egzoz gazlarındaki ısıyı kullanarak ön ısıtıcıda
aşırı ısıtılmış buhar üretimi için önceden ısıtılmaktadır. Aşırı ısıtılmış buhar daha sonra dahili
reform reaksiyonunu gerçekleştirmek için sıkıştırılmış yakıtla karıştırılmaktadır. Isıtılmış
hava katoda gönderilirken, buhar ve yakıt karışımı KOYP 'nin anot tarafına gönderilmektedir.
Reaksiyon, bir invertör tarafından AC akımına dönüştürülen DC elektrik akımı üretimiyle
sonuçlanmaktadır. Yığın çıkışında, fazla hava katottan çıkarken reaksiyona girmeyen yakıt
anotu terk etmektedir. Bu iki çıkış akımı, suyu, yakıtı ve havayı önceden ısıtmak için egzoz
gazının kullanıldığı son yakıcıda karıştırılarak tamamen yakılmaktadır. Hava ısı
değiştiricisinden çıkan egzoz gazları bir gaz türbininde genişletilerek ısı enerjisinin bir kısmı,
türbin tarafından işe dönüştürülmektedir. Gaz türbininden çıkan egzoz gazları ORÇ
evaporatöründen geçerken iş akışkanı ısıtılmakta ve yüksek basınçlı doymuş buhar haline
gelmektedir daha sonra türbinde genişlemekte ve burada ısı enerjisi işe dönüştürülmektedir.
ORÇ türbininden çıkan iş akışkanı, pompadan çıkan akışkanın ön ısıtılması için bir
rejeneratörden geçirilmektedir. Daha sonra iş akışkanı kondenserde yoğuşturulmaktadır.
Yoğuşan iş akışkanı pompada basınçlandırıldıktan sonra rejeneratörde ısıtılarak bir sonraki
çevrim için tekrar evaporatöre gönderilmektedir.
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Şekil 2.6. KOYP-GT-ORÇ kombine sistemi akış şeması
Modele ilişkin giriş verileri Tablo 2.4’te verilmiştir. Çalışmanın basitleştirilmiş matematiksel
modellemesi tüm simülasyon boyunca aşağıdaki kabullere dayalı olarak gerçekleştirilmiştir:
¾ Sistem kararlı durum koşullarında çalışmaktadır.
¾ Kinetik ve potansiyel enerji değişimleri ihmal edilmektedir.
¾ Gazların tamamı ideal gaz olarak kabul edilmektedir.
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¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Hava hacimsel olarak %21 O2 ve %79 N2 gazlarından oluşmaktadır.
KOYP girişlerindeki gazların basıncı ve sıcaklığı aynıdır.
KOYP yığını, çıkış gazlarıyla ısıl dengededir.
KOYP'de temas direnci ihmal edilmektedir.
Bileşenlerin tümü adyabatiktir (Çevreye ısı kaybı olmaz).
Radyasyonla ısı transferi ihmal edilebilecek düzeydedir.
Yakıt kanalının çıkışındaki gaz karışımları kimyasal dengeye ulaşmaktadır.
Reaksiyona girmeyen gazların son yakıcıda tamamen oksitlendiği kabul edilmektedir.
Evaporatör çıkışındaki iş akışkanı doymuş buhar formundadır.
Kondenser çıkışındaki çalışma sıvısı doymuş sıvı formundadır.
ORÇ bileşenlerindeki ısı ve basınç kaybı vb. gibi termodinamik etkiler ihmal
edilmektedir.

Tablo 2.4. KOYP-GT-ORC kombine sisteminin giriş verileri (Szargut, 2005; Ozgur ve ark.,
2007; Ranjbar ve ark., 2014; Chitsaz ve ark,2017; Chitgar ve ark., 2019; Emadi ve ark., 2020)
KOYP-GT Hibrid
Sistemi

ORÇ Sistemi

Çevre Koşulları
Standart
Kimyasal Ekserji

Full Text Book

Hava Kullanım Faktörü
Yakıt Kullanım Faktörü
Aktif Yüzey Alanı
Akım Yoğunluğu
İnverter Verimliliği
Operasyon Sıcaklığı
Anot Değişim Akım Yoğunluğu
Katot Değişim Akım Yoğunluğu
Anot Yoluyla Etkin Gaz Yayılımı
Katot Yoluyla Etkin Gaz Yayılımı
Anot Kalınlığı
Katot Kalınlığı
Elektrot Kalınlığı
Ara Bağlantı Kalınlığı
Kompresör ve Pompa İzantropik Verimleri
Hücre Sayısı
Buhar Karbon Oranı
Son Yakıcı Yanma Verimliliği
Yakıt Hücresi Basınç Kaybı
Son Yakıcı Basınç Kaybı
Isı Değiştirici Basınç Kaybı
GT İzantropik Verimi
Rejeneratör Etkinliği
Pompa ve Türbin İzantropik Verimi
Evaporatör Minimum Sıcaklık Farkı
Kondenser Minimum Sıcaklık Farkı
Sıcaklık
Basınç
CH4
CO2
CO
N2
O2
H2
H2O(g)
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0.15
0.85
0.01 m2
8000 A/m2
0.97
1100 K
6500 A/m2
2500 A/m2
2x10-5 m/s2
5x10-6 m/s2
5x10-4 m
5x10-5 m
1x10-5 m
3x10-3 m
0.85
11000
2.5
0.99
0.02
0.03
0.02
0.85
0.8
0.85
10 K
5K
298.15 K
101.3 kPa
831.6 kJ/mol
19.87 kJ/mol
275.1 kJ/mol
0.72 kJ/mol
3.97 kJ/mol
236.1 kJ/mol
9.5 kJ/mol
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3. BULGULAR VE TARTIŞMA
3.1. KOYP-GT Hibrid Sisteminin Ekserjetik Optimizasyonu
Aybek ve Namlı, KOYP sistem performansı üzerinde akım yoğunluğu, operasyon sıcaklığı,
hava kullanım faktörü, yakıt kullanım faktörü, buhar karbon oranı ve basınç oranı
değişimlerinin etkilerini incelediler ve bu değişkenlere bağlı olarak genetik algoritma
metoduyla sistemin ekserjetik optimizasyonunu gerçekleştirdiler. Basınç oranının artmasıyla
hem KOYP yığınından alınan güçte hem de pompa ve kompresörlerin çektiği güçlerde artış
olduğunu buldular. KOYP yığınından alınan güçteki artışın, pompa ve kompresörler
tarafından çekilen güçteki artışı karşılayamadığından sistemin net gücünde bir düşüş
olduğunu, bu düşüşün verimlerin de azalmasına neden olduğunu belirlediler (Aybek ve
Namlı, 2021). Bu çalışmada ise KOYP-GT hibrid sisteminin basınç oranının yükseltilmesiyle
GT’de üretilen güç artışı sayesinde, net gücün ve verimlerin arttığı görülmüştür. Bundan
dolayı KOYP-GT hibrid sisteminin karar değişkenlerine bağlı olarak ekserjetik
optimizasyonu yeniden yapılmıştır. Optimizasyon adımları Şekil 3.1’de ve optimum çalışma
koşulları Şekil 3.2’de verilmiştir.

Şekil 3.2. EES ile ekserjetik optimizasyon
sonuçları

Şekil 3.1. Sistem Optimizasyonu Akış Şeması
Optimum çalışma koşullarında sistem bileşenlerindeki ekserji yok oluşları, sistem
verimlilikleri, atık ısı potansiyeli ve güç değerleri Tablo 3.1’de ve ürünlerin termodinamik
özellikleri Tablo 3.2’de verilmiştir. Optimum çalışma koşullarında KOYP-GT hibrid
sisteminden 350.18 kW net güç elde edilmiş ve sistemin enerji verimi % 65.62 ve ekserji
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verimi % 63.12 olarak belirlenmiştir. KOYP-GT hibrid sisteminin egzoz gazlarından 256.1 oC
sıcaklıkta 183.5 kW atık ısı salınımının gerçekleştiği görülmüştür.
Tablo 3.1. Optimum çalışma koşullarında sistem performansı
ẆGT(kW)

Ẇnet,KOYP-GT(kW)

ࣁI,SOFC-GT

ࣁIISOFC-GT

183.5

ẆSOFC-AC
(kW)
335.182

131.25

350.18

0.6562

0.6312

Ẇac(kW)

Ẇfc(kW)

Ẇwp(kW)

ࡵሶࢇࢉ (kW)

ࡵሶࢌࢉ (kW)

ࡵሶ࢝ (kW)

ࡵሶࡴࡱ (kW)

111.231

4.995

0.01927

8.933

0.4756

0.00289

10.77

ࡵሶࡲࡴࡱ (kW)

ࡵሶࢃࡴࡱ (kW)

ࡵሶ࢞ (kW)

ࡵሶࡿࡻࡲି࢙࢚ࢇࢉ (kW)

ࡵሶ (kW)

ࡵሶࡳࢀ (kW)

2.733

32.05

14.51

36.59

42.13

13.66

ࡽሶin(kW)

ࡽሶatık(kW)

533.652

Tablo 3.2. Optimum çalışma koşullarında ürünlerin termodinamik özellikleri
Durum

P(kPa)

T(oC)

ሶ (mol/s)

CH4

H 2O

N2

O2

CO

CO2

H2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

101.3
780.4
764.8
749.5
101.3
780.4
764.8
101.3
780.4
764.8
764.8
749.5
727
712.5
698.2
684.3
103.4

25
298.3
529.4
700.7
25
209.1
529.4
25
25.04
529.4
529.4
700.7
862.4
715.2
694
511.3
256.1

13.77
13.77
13.77
12.63
1.335
1.335
1.335
0.6671
0.6671
0.6671
2.002
3.336
15.77
15.77
15.77
15.77
15.77

0
0
0
0
0
0
0
0.6671
0.6671
0.6671
0.6671
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1.335
1.335
1.335
0
0
0
1.335
2.344
2.669
2.669
2.669
2.669
2.669

10.88
10.88
10.88
10.88
0
0
0
0
0
0
0
0
10.88
10.88
10.88
10.88
10.88

2.892
2.892
2.892
1.747
0
0
0
0
0
0
0
0
1.558
1.558
1.558
1.558
1.558

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.05304
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.614
0.6671
0.6671
0.6671
0.6671
0.6671

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.3248
0
0
0
0
0

3.2. ORÇ Sisteminde Kullanılacak Uygun İş Akışkanlarının Belirlenmesi
İş akışkanlarının, ozon tüketme ve küresel ısınma potansiyelinin düşük, güç üretimi, enerji ve
ekserji verimliliklerinin yüksek, yanıcı, güvenilir ve ekonomik ayrıca türbinde yoğuşmama
gibi özelliklere sahip olması istenir. Ancak bu özelliklerin tümünü taşıyan iş akışkanı bulmak
oldukça zordur. Bu sebepten dolayı ORÇ sistemlerinde kullanılacak uygun iş akışkanının
belirlenmesi karmaşık bir süreçtir.
Bu çalışma, sisteme hava sızıntılarını önlemek için 30 oC kondenser sıcaklığında kondenser
basıncı atmosfer basıncından yüksek olan iş akışkanları seçilerek yapılmıştır. Ayrıca türbinde
genişleme sırasında yoğuşma ile karşılaşmamak için iş akışkanları olarak izantropik ve kuru
akışkanlar tercih edilmiştir. ORÇ sistemlerinde evaporatör sıcaklığı kaynak sıcaklığına yakın
olan akışkanlardan yüksek verim beklenmektedir. Bu koşullara uygun olan akışkanlardan
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ORÇ için EES kütüphanesinden R142b, R600a, R114, R600, Trans-2-büten, R245fa, R123 iş
akışkanları seçilmiştir. Akışkanların sınıfları, termodinamiksel özellikleri Tablo 3.3’de
verilmiştir.
Tablo 3.3. İş akışkanlarının termodinamiksel özellikleri ve sınıfları (Douvartzides ve
Karmalis, 2016; Bett ve Jalilinasrabady 2021)
İş Akışkanı

Kimyasal
Sınıfı

Kritik
Basınç
(MPa)
4.055

ODP

GWP

ASHRAE 34
Güvenlik Sınıfı

Akışkan Tipi

HCFC

Kritik
Sıcaklık
(K)
410.26

R142b

0,12

2310

A2

İzentropik

R600a

HC

408.13

3.66

0

3

A3

Kuru

R114

CFC

418.83

3.257

1

10000

A1

Kuru

R600

HC

425.125

3.796

0

4

A3

Kuru

Trans-2butene
R245fa

HC

428.65

4.027

0

Bilinmiyor

Kuru

HFC

427.2

3.64

0

1030

Yanıcı(Ashrae’de
Bilinmiyor)
B1

R123

HCFC

456.831

3.6618

0,022

77

B1

Kuru

Kuru

İş akışkanlarının maksimum evaporatör sıcaklıklarının, EES’den elde edilen sonuçlar ile
literatürdeki sonuçları karşılaştırdığında maksimum 3 oC’lik bir fark olduğu görülmüştür.
Sonuçlar Tablo 3.4’te gösterilmiştir.
Tablo 3.4. İş Akışkanlarının maksimum evaporatör sıcaklık ve basınçları
İş Akışkanı

Pevap,max, kPa

Tevap,max, oC

Tevap,max,oC

Fark, oC

(Yang ve ark.,2016)

R142b
R600a
R114
R600
Trans-2-butene
R245fa
R123

2828
2715
2554
2938
3056
2764
2781

117
117.5
132
136.5
139
139
166.5

120
137
136
138
-

-2.5
-0.5
3
1
-

3.3. ORÇ Performansı Üzerinde Evaporatör Sıcaklığı Değişiminin Etkileri
KOYP-GT hibrid sisteminden optimum noktada salınan 256.1 oC sıcaklık değerindeki
sistemin baca gazı ısısı, ORÇ sistemleri için ısı kaynağı olarak kullanılmıştır. Farklı iş
akışkanları kullanan ORÇ sistemlerinin performansı, 30 oC kondenser sıcaklığında, 110oC ile
Tevap,max arasındaki evaporatör sıcaklığı değişimlerine bağlı olarak incelenmiştir. Şekil 3.3.a
ve Şekil 3.3.b’de görüldüğü gibi evaporatör sıcaklığındaki artışla birlikte evaporatör
basıncının artması, türbin ve pompanın daha geniş bir basınç aralığında çalışmasını
sağlamıştır. Aynı evaporatör sıcaklık bölgelerinde evaporatör basınçları yüksek olan iş
akışkanlarının, yoğuşma basınçlarının da yüksek olması basınç oranlarının düşük olmasına
sebep olmuştur. Bu duruma örnek olarak 30 oC kondenser ve 110 oC evaporatör sıcaklığında
R600a iş akışkanının, 6.39 basınç oranında ve 404.2 kPa ile 2362kPa basınçları arasında,
R123 iş akışkanının 8.91 basınç oranında ve 109.7 kPa ile 977.8 kPa basınçları arasında
çalışmasını gösterebiliriz. Ayrıca R123 iş akışkanın maksimum evaporatör sıcaklığının diğer
iş akışkanlarından yüksek olması bu akışkanın daha geniş aralıklarda çalışmasını sağlamıştır.
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3500

30

3000

25

R123
Trans-2-Butene

20

R600
R142b

2000

R245f a

R142b

R123
1000

130

140

o

10

R114

Trans-2-Butene
120

R114
R600a

15

R600

1500

500
110

rp

Pevap (kPa)

R245f a
2500

R600a
150

160

5
110

170

120

130

Tevap ( C)

140

150

Tevap (oC)

160

170

(a)
(b)
Şekil 3.3. a) Evaporatör basıncının ve b) Basınç oranının evaporatör sıcaklığına bağlı
değişimleri

20

17

19

16

18

15

R123
Trans-2-Butene

17

R245f a

16
15

R600
R142b

14

R114
R600a

13
110

120

130

140

Tevap (oC)

150

160

ExD (kW)

Wnet (kW)

Şekil 3.4.a ve Şekil 3.4.b evaporatör sıcaklığına bağlı olarak sistemin net gücündeki ve ekserji
yok oluşlarındaki değişimleri göstermektedir. Sistemin net gücü evaporatör sıcaklığındaki
artışla birlikte yükselmiştir. Bu durum basınç artış oranlarındaki yükselmenin türbinde
sağladığı güç artışının pompada tüketilen güç artışının üzerinde olmasıyla açıklanabilir.
Evaporatör sıcaklığının artması, pompa ve türbinlerindeki ekserji yok oluşlarının artmasına,
özellikle evaporatördeki ekserji yok oluşlarının büyük oranda azalmasına ve buna bağlı olarak
toplam ekserji yok oluşlarının düşmesine neden olmuştur. İş akışkanları arasında, en yüksek
ekserji yok oluşu 16.59 kW ve en düşük güç çıkışı 13.61 kW ile 110 oC evaporatör
sıcaklığında çalışan R600a iş akışkanının kullanıldığı çevrimde, en düşük ekserji yok oluşu
10.33 kW ve en yüksek güç çıkışı 19.72 kW ile 166.5 oC evaporatör sıcaklığında çalışan R123
iş akışkanının kullanıldığı çevrimde gerçekleşmiştir.
R123
Trans-2-Butene
R245f a

14

R600
R142b

13

R114
R600a

12
11

170

10
110

120

130

140

Tevap (oC)

150

160

170

(a)
(b)
Şekil 3.4. a) Net gücün ve b) Ekserji yok oluşlarının evaporatör sıcaklığına bağlı değişimleri
Evaporatör sıcaklığındaki artışla birlikte sistem net gücünün artması ve toplam ekserji yok
oluşlarının azalması, sistemin enerji ve ekserji verimlerinin de aynı yönde artmasını
sağlamıştır. Güç üretimlerine benzer şekilde en düşük verimler %13.68 enerji ve %45.17
ekserji verimi ile 110 oC evaporatör sıcaklığında çalışan R600a iş akışkanının kullanıldığı
çevrimden, en yüksek verimler ise %20.29 enerji ve %65.48 ekserji verimi ile 166.5 oC
evaporatör sıcaklığında çalışan R123 iş akışkanının kullanıldığı çevrimden elde edilmiştir.
Sonuçlar Şekil 3.5.a ve Şekil 3.5.b’de gösterilmiştir.
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0,7
0,2

Ekserji Verimi

Enerji Verimi

0,65
0,18

R123
Trans-2-Butene
R245f a

0,16

R600
R142b

0,14

120

130

140

150

o

160

R123
Trans-2-Butene
R245f a

0,55

R600
R142b

0,5

R114
R600a
0,12
110

0,6

170

0,45
110

R114
R600a
120

130

140

Tevap (oC)

Tevap ( C)

150

160

170

(a)
(b)
Şekil 3.5. a) Enerji veriminin ve b) Ekserji veriminin evaporatör sıcaklığına bağlı değişimleri
3.4. ORÇ Performansı Üzerinde Kondenser Sıcaklığı Değişiminin Etkileri
ORÇ sistemlerinin performansı 110 oC evaporatör sıcaklığında, kondenser sıcaklıklarının 30
o
C ile 45 oC arasındaki değişimlerine bağlı olarak incelenmiştir. Şekil 3.6.a ve Şekil 3.6.b’de
görüldüğü gibi kondenser sıcaklıklarının yükselmesi kondenser basınçlarının artırmasına ve
dolayısıyla basınç oranının düşmesine neden olmuştur. Bu şartlarda en düşük basınç oranı 45
o
C kondenser sıcaklığında 3.93 basınç oranı ile R600a iş akışkanının kullanıldığı çevrimden,
en yüksek basınç oranı ise 30 oC kondenser sıcaklığında 8.91 basınç oranı ile R123 iş
akışkanın kullanıldığı çevrimden elde edilmiştir.
700

500

R123
Trans-2-Butene

8

R245f a
R600
R142b

R245f a
7

rp

Pcond (kPa)

600

9

R114
R600a

R123
Trans-2-Butene

400

6

300

5

R600
R142b

200

4

R114
R600a

100
25

30

35

o

40

45

50

3
25

Tcond ( C)

30

35

40

Tcond (oC)

45

50

(a)
(b)
Şekil 3.6. a) Kondenser basıncının ve b) Basınç oranının kondenser sıcaklığına bağlı
değişimleri
Şekil 3.7.a ve Şekil 3.7.b kondenser sıcaklığına bağlı olarak sistemin net gücündeki ve ekserji
yok oluşlarındaki değişimleri göstermektedir. Sistemin net gücü kondenser sıcaklığındaki
artışla birlikte azalmıştır. Bu durum basınç oranlarındaki azalmanın türbinde neden olduğu
dar çalışma aralığına bağlı olarak elde edilen güç düşüşünden kaynaklanmaktadır. Kondenser
sıcaklığının artması, kondenserdeki ve rejeneratördeki ekserji yok oluşlarının büyük oranda
artmasına ve diğer bileşenlerdeki ekserji yok oluşlarının bir miktar azalmasına neden
olmuştur. Özellikle kondenser ekserji yok oluşlarında meydana gelen artış toplam ekserji yok
oluşlarının da artmasına sebep olmuştur. Bu çalışma şartları altında iş akışkanları arasında, en

Full Text Book

Page 699

euroasiasummit.org

INTERNATIONAL EUROASIA
Congress on Scientific Researches and Recent Trends 9
18-20 February 2022/Antalya – Turkey

yüksek ekserji yok oluşu 19.53 kW ile 45 oC kondenser sıcaklığında çalışan R114 iş
akışkanının kullanıldığı çevrimde, en düşük güç çıkışı 10.44 kW ile 45 oC kondenser
sıcaklığında çalışan R600a iş akışkanının kullanıldığı çevrimde gerçekleşirken, en düşük
ekserji yok oluşu 14.81 kW ve en yüksek güç çıkışı 15.22 kW ile 30oC kondenser sıcaklığında
çalışan R123 iş akışkanının kullanıldığı çevrimden elde edilmiştir.
16

20

R123
Trans-2-Butene

15

R123
Trans-2-Butene

19

R245f a

ExD (kW)

W net (kW)

R245f a
14
13

18
17

12

R600
R142b

16

R600
R142b

11

R114
R600a

15

R114
R600a

10
25

30

35

40

o

45

14
25

50

30

35

40

45

Tcond (oC)

Tcond ( C)

50

(a)
(b)
Şekil 3.7. a) Net gücün ve b) Ekserji yok oluşlarının kondenser sıcaklığına bağlı değişimleri
Kondenser sıcaklığındaki artışla birlikte, sistemlerin net gücünün azalması ve toplam ekserji
yok oluşlarının artması, enerji ve ekserji verimlerinin bu yönde azalmasına neden olmuştur.
Güç üretimlerine benzer şekilde iş akışkanları arasında en düşük verimler %11.18 enerji ve
%34.64 ekserji verimi ile 45 oC kondenser sıcaklığında çalışan R600a iş akışkanının
kullanıldığı çevrimden, en yüksek verimler ise %15.28 enerji ve %50.52 ekserji verimi ile 30
o
C evaporatör sıcaklığında çalışan R123 iş akışkanının kullanıldığı çevrimden elde edilmiştir.
Sonuçlar Şekil 3.8.a ve Şekil 3.8.b’de gösterilmiştir.
0,16

0,55

R123
Trans-2-Butene

Enerji Verimi

R245f a
0,14

0,13

0,12

0,11
25

R600
R142b

R245f a
0,45

0,4

R600
R142b

0,35

R114
R600a
30

R123
Trans-2-Butene

0,5

Ekserji Verimi

0,15

35

o

40

45

50

0,3
25

Tcond ( C)

R114
R600a
30

35

40

Tcond (oC)

45

50

(a)
(b)
Şekil 3.8. a) Enerji veriminin ve b) Ekserji veriminin kondenser sıcaklığına bağlı değişimleri
3.5. ORÇ Performansı Üzerinde Basınç Oranı Değişiminin Etkileri
ORÇ sistemlerinin performansı 30 oC kondenser sıcaklığında, basınç oranlarının 5 ile 25
değerleri arasındaki değişimlerine bağlı olarak incelenmiştir. Ancak maksimum evaporatör
basıncının aşıldığı noktada, ilgili iş akışkanı için basınç oranı sınırlandırılmıştır. Şekil 3.9.a ve
Şekil 3.9.b’de görüldüğü gibi basınç oranlarının artmasıyla evaporatör sıcaklık ve basınçları
yükselmiştir. 30 oC sabit kondenser sıcaklığında kondenser basıncı düşük olan iş
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akışkanlarının, aynı basınç oranında evaporatör basıncının ve evaporatör sıcaklığının diğer iş
akışkanlarından düşük olmasına sebep olmuştur. Aynı basınç oranı bölgelerinde en yüksek
evaporatör basınç ve sıcaklığı R600a iş akışkanında görülürken en düşük evaporatör basınç ve
sıcaklığı R123 iş akışkanında görülmüştür. Ancak R123 iş akışkanının geniş çalışma aralığı
sayesinde bu dezavantajını yüksek basınç oranlarında avantaja dönüştürdüğü görülmüştür.
180

3500

R142b
3000

Pevap (kPa)

Tevap (oC)

160

140

R123
Trans-2-Butene

120

R245f a
R600
R142b

100

R114
R600a

R114
R600a

2500
2000
1500

R123
Trans-2-Butene

1000

R245f a
R600

80

500
5

10

15

20

5

25

10

15

rp

20

25

rp

(a)
(b)
Şekil 3.9. a) Evaporatör sıcaklığının ve b) Evaporatör basıncının basınç oranına bağlı
değişimleri
Şekil 3.10.a ve Şekil 3.10.b basınç oranına bağlı olarak sistemin net gücündeki ve ekserji yok
oluşlarındaki değişimleri göstermektedir. Sistemin net gücü basınç oranındaki artışa bağlı
olarak artmıştır. Yine bu yönde pompa ve türbindeki ekserji yok oluşlarında bir miktar artış
görülmesine rağmen diğer bileşenlerdeki ekserji yok oluşlarındaki azalma sistemlerin toplam
ekserji yok oluşlarının azalmasını sağlamıştır. Aynı basınç oranı bölgelerinde en yüksek net
güç ve en düşük ekserji yok oluşu Trans-2-büten iş akışkanının kullanıldığı çevrimden elde
edilmiştir. Ancak en yüksek net güç eldesi 19.69 kW ve en düşük ekserji yok oluşu 10.38 kW
ile 25 basınç oranında R123 iş akışkanının kullanıldığı çevrimde gerçekleşmiştir.
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(b)
Şekil 3.10. a) Net gücün ve b) Ekserji yok oluşlarının basınç oranına bağlı değişimleri
Basınç oranındaki artışla birlikte, sistemlerin net gücünün artması ve toplam ekserji yok
oluşlarının azalması, enerji ve ekserji verimlerinin de aynı yönde artmasını sağlamıştır. Aynı
basınç oranı bölgelerinde en yüksek enerji verimi R600 iş akışkanının kullanıldığı çevrimde,
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en yüksek ekserji verimi ise Trans-2-büten iş akışkanının kullanıldığı çevrimde
gerçekleşmiştir. Ancak en yüksek verimler % 20.25 enerji verimi ve % 65.35 ekserji verimi
ile 25 basınç oranında R123 iş akışkanının kullanıldığı çevrimden elde edilmiştir. Sonuçlar
Şekil 3.11.a ve Şekil 3.11.b’de gösterilmiştir.
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0,5

R245f a

0,45

R600
R142b

0,4

R114
R600a

0,35
5

10

rp

15

20

25

5

10

rp

15

20

25

(a)
(b)
Şekil 3.11. a) Enerji veriminin ve b) Ekserji veriminin basınç oranına bağlı değişimleri
4. SONUÇLAR
Bu çalışmada KOYP-GT hibrid sistemi atık ısısı rejeneratörlü ORÇ sistemlerinde
değerlendirilmiştir. EES kütüphanesinden seçilen iş akışkanları ozon tüketme ve küresel
ısınma potansiyelleri, yanıcılık, güç üretimi, enerji ve ekserji verimlilikleri açısından
karşılaştırıldı. Elde edilen veriler neticesinde çıkarılan sonuçlar aşağıda maddeler halinde
aşağıda olduğu gibi sunulmuştur:









R114, R142b ve R245fa iş akışkanları diğer iş akışkanlarına göre yüksek GWP
değerlerine sahiptir.
R114 ve R142b iş akışkanları diğer iş akışkanlarına göre yüksek ODP değerlerine
sahiptir.
R142b, R600a, R600 ve Trans-2-büten yanıcı akışkan özellikte olması nedeniyle bu
akışkanların kullanıldığı sistemlerde ek güvenlik tedbirlerinin alınması şarttır.
R245fa ve R123 akışkanları toksik özelliktedir bu nedenle bu akışkanların kullanıldığı
sistemlerde ek güvenlik tedbirlerinin alınması gerekmektedir.
Aday iş akışları arasında en iyi performans R123 iş akışkanından elde edilmiştir
Evaporatör sıcaklığı ve basınç oranı artışlarında sistem komponentlerindeki toplam
ekserji yok oluşlarında düşüş gerçekleşirken buna bağlı olarak net güç, enerji ve
ekserji verimlerinde artış gerçekleştiği görülmüştür. Kondenser sıcaklığındaki artışta
ise performans parametrelerinin diğer değişkenlerin etkisine göre ters yönde (azalış)
bir eğilim gösterdiği belirlenmiştir.
Analizler sonucunda maksimum enerji ve ekserji verimleri R123 iş akışkanının
kullanıldığı sistemde evaporatörde 166.5 oC sıcaklık, 997.8 kPa basınç ve kondenserde
30 oC sıcaklık, 109.7 kPa basınç koşullarında sırasıyla %20.29 ve %65.48 olarak
bulunmuştur. Bu durumda tüm sistemin enerji ve ekserji verimleri sırasıyla % 69.3 ve
% 66.7 olarak tespit edilmiştir.
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SİMGE ve KISALTMALAR
SİMGE
፴
ࡵࢇ࢈
ࡵࢇࢉ
ࡵࢇࢎࢋ
ࡵࢉࢊ

AÇIKLAMA
Rejeneratör Etkinliği
Son Yakıcı Ekserji Yıkımı
Hava Kompresörü Ekserji Yıkımı
Hava Ön Isıtıcı Ekserji Yıkımı
Kondenser Ekserji Yıkımı

SİMGE

AÇIKLAMA
Aktivasyon Voltaj Kaybı
Anot Bölgesi Aktivasyon Voltaj Kaybı
Katot Bölgesi Aktivasyon Voltaj Kaybı
Konsantrasyon Voltaj Kaybı
Anot Bölgesi Konsantrasyon Voltaj Kaybı

ܸ
ܸǢ
ܸǢ
ࢂࢉ
ࢂࢉǢࢇ

ࡵࢋ࢜ࢇ

Evaporatör Ekserji Yıkımı

ࢂࢉǢࢉ

ࡵࢌࢉ

Yakıt Kompresörü Ekserji Yıkımı

ࢂ

Katot Bölgesi Konsantrasyon
Kaybı
Toplam Voltaj Kaybı

ࡵࢌࢎࢋ
ࡵࡳࢀ
ࡵ࢞

Yakıt Ön Isıtıcı Ekserji Yıkımı
GT Ekserji Yıkımı
Mikser Ekserji Yıkımı

ࢂே
ࢂௌைி
ࢃሶࢇࢉ

Nernts Voltajı
Hücre Voltajı
Hava Kompresöründe Harcanan Güç

ࡵ̴࢛
ࡵ̴࢚࢛࢘
ࡵ࢘ࢋࢍࢋ
ࡵ࢙ࢌࢉ

ࡼ࢘
ࡽሶࢋ࢜ࢇ
ࡽሶࢉࢊ

ORC Pompası Ekserji Yıkımı
ORC Türbin Ekserji Yıkımı
Rejeneratör Ekserji Yıkımı
Yakıt Hücresi Ekserji Yıkımı
Akım Yoğunluğu
Basınç Artış Oranı
Evaporatörde Alınan Isı

ࢃሶࢌࢉ
ࢃሶࡳࢀ
ࢃሶࡻ̴࢛
ࢃሶࡻ̴࢚࢛࢘
ࢃሶࡿࡻࡲǢࢇࢉ
ࢃሶࡿࡻࡲ̴ࡳࢀǢࢋ࢚
ࢃሶࡿࡻࡲǢ࢙࢚ࢇࢉ

Yakıt Kompresöründe Harcanan Güç
Gaz Türbini Gücü
ORC Pompasında Harcanan Güç
ORC Türbin Gücü
İnvertör Çıkış Gücü
KOYP-GT Sistemi Net Gücü
KOYP Yığın Gücü

Kondenserden Atılan Isı

Su Pompasında Harcanan Güç

ࡿȀ

Buhar/Karbon Oranı

ࢃሶ࢝
ࢀࢋ

ࢁࢇ
ࢁࢌ

Hava Kullanım Faktörü
Yakıt Kullanım Faktörü

ࣁࡵ
ࣁࡵࡵ

I. Yasa (Enerji) Verimliliği
II. Yasa (Ekserji) Verimliliği

Voltaj
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“SARI” RԤNGøNøN LøNQVOKULTUROLOJø XÜSUSøYYԤTLԤRø
ɅɂɇȽȼɈɄɍɅɖɌɍɊɈɅɈȽɂɑȿɋɄɂȿ ɈɋɈȻȿɇɇɈɋɌɂ «ɀȿɅɌɈȽɈ» ɐȼȿɌȺ
“SARI” RENGøNøN LøNGUOKÜLTÜROLOJø ÖZELLøKLERø
LINGUISTIC AND CULTURAL FEATURES OF YELLOW
Xԥyalԥ RZAYEVA
Dissertant, BakÕ Avrasiya Universiteti

XÜLASԤ
Rԥng adlarÕ dilin frazeoloji fonduna daxil olan frazeoloji vahidlԥrin tԥrkibindԥ mԥhsuldar
iútirak edԥn sözlԥr olub bu vahidlԥrin milli mԥdԥniyyԥtlԥ ba÷lÕlÕ÷ÕnÕ aúkara çÕxarmaqda ԥsaslÕ
rol oynayÕr. OnlarÕn bu aspektdԥn tԥdqiqi müasir antroposentrik paradiqmanÕn öyrԥnilmԥsi
üçün xüsusi aktuallÕq kԥsb edir. Azԥrbaycan dilinin frazeologiyasÕnda “sarÕ” komponentli
frazeoloji vahidlԥr dԥ müԥyyԥn çoxluq ԥmԥlԥ gԥtirir. Qeyd olunan vahidlԥrin linqvokulturoloji
cԥhԥtdԥn araúdÕrÕlmasÕ sarÕ rԥng adÕnÕn bir çox vhidlԥrin tԥrkibindԥ rԥmzi mԥna daúÕmasÕnÕ
aúkara çÕxarÕr. Tԥdqiqat göstԥrir ki, tԥrkibindԥ sarÕ komponenti olan frazeoloji vahidlԥr xԥstԥlik,
xԥyanԥt, qocalÕq, nifrԥt, kԥdԥr, elԥcԥ dԥ ucalÕq, böyüklük ifadԥ edԥn mԥna çalarlarÕ ilԥ diqqԥti
cԥlb edir. SarÕ rԥngi günԥú, od vԥ qÕzÕl ilԥ semantik ԥlaqԥlԥrԥ malikdir.
Açar sözlԥr: linqvokulturologiya, rԥng adlarÕ, sarÕ, mԥna, rԥmzi mԥna, mԥcazi mԥna

ɊȿɁɘɆȿ
ɐɜɟɬɨɧɢɦɵ (ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɰɜɟɬɨɜ) – ɛɭɞɭɱɢ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨ ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ
ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɟɞɢɧɢɰ, ɜɯɨɞɹɳɢɯ ɜɨ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɮɨɧɞ ɹɡɵɤɚ, ɢɝɪɚɸɬ
ɤɥɸɱɟɜɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɜɵɹɜɥɟɧɢɢ ɫɜɹɡɢ ɷɬɢɯ ɟɞɢɧɢɰ ɫ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ.
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɢɯ ɜ ɷɬɨɦ ɚɫɩɟɤɬɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨ ɜ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ
ɚɧɬɪɨɩɨɰɟɧɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɩɚɪɚɞɢɝɦɵ. ȼɨ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɢ ɚɡɟɪɛɚɣɞɠɚɧɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ
ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɟɞɢɧɢɰɵ ɫ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ «ɠɟɥɬɵɣ» ɬɚɤɠɟ ɨɛɪɚɡɭɸɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɟ
ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ. Ⱥɧɚɥɢɡ ɷɬɢɯ ɟɞɢɧɢɰ ɫ ɥɢɧɝɜɨɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ,
ɱɬɨ ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɠɟɥɬɵɣ ɜɨ ɦɧɨɝɢɯ ɟɞɢɧɢɰɚɯ ɢɦɟɟɬ ɫɢɦɜɨɥɢɱɟɫɤɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɵ ɫ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ «ɠɟɥɬɵɣ» ɩɪɢɜɥɟɤɚɸɬ ɜɧɢɦɚɧɢɟ
ɨɬɬɟɧɤɚɦɢ ɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɜɵɪɚɠɚɸɳɢɦɢ ɛɨɥɟɡɧɶ, ɩɪɟɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ, ɫɬɚɪɨɫɬɶ, ɧɟɧɚɜɢɫɬɶ,
ɩɟɱɚɥɶ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɟɥɢɱɢɟ ɢ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. ɀɟɥɬɵɣ ɢɦɟɟɬ ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɭɸ ɫɜɹɡɶ ɫ
ɫɨɥɧɰɟɦ, ɨɝɧɟɦ ɢ ɡɨɥɨɬɨɦ.
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɥɢɧɝɜɨɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɢɹ, ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɰɜɟɬɨɜ, ɠɟɥɬɵɣ, ɡɧɚɱɟɧɢɟ,
ɫɢɦɜɨɥɢɱɟɫɤɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɩɟɪɟɧɨɫɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ
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ÖZET
Renk isimleri, dilin deyimsel fonunda yer alan deyimsel birimlerin bileúimine verimli bir
úekilde katÕlan kelimeler olmuú ve bu birimlerin ulusal kültürle olan ba÷lantÕlarÕnÕn ortaya
çÕkarÕlmasÕnda önemli bir rol oynar. Bu açÕdan yaptÕklarÕ incelemeler, modern antroposentrik
paradigmanÕn ö÷renilmesi için özel bir güncelli÷e sahiptir. Azerbaycan dilinin deyiminde,
“sarÕ” bileúenli deyimsel birimler de belirli bir ço÷ulluk oluúturmaktadÕr. Bahsedilen birimlerin
linguokültüroloji araútÕrmalarÕ, sarÕ renk isminin birçok birimlerin içeri÷inde sembolik bir
anlam taúÕdÕ÷ÕnÕ ortaya koymaktadÕr. Bu araútÕrmalar, sarÕ bileúenli deyimsel birimlerin
hastalÕk, ihanet, yaúlÕlÕk, nefret, üzüntü, ayrÕca yücelik ve büyüklük ifade eden anlam tonlarÕyla
dikkat çekti÷ini göstermektedir. SarÕ renginin güneú, ateú ve altÕnla anlamsal iliúkileri
bulunmaktadÕr.
Anahtar Kelimeler: linguokültüroloji, renk isimleri, sarÕ, anlam, sembolik anlam, mecaz
anlam

RESUME
Color names being the words productively participating in phraseological units included in the
phraseological fund of the language play a key role in revealing the connection of the units
with the national culture. Research in this aspect is especially relevant in study modern
anthropocentric paradigm. Phraseological phrases with component Yellow in the phraseology
of the Azerbaijani language also form definite set. Analysis of these units from a linguocultural
point of view shows that Yellow in most aspects has a symbolic meaning. Studies show
phraseological units with a yellow component attract attention with shades of meanings
expressing sickness, betrayal,old age, hatred,sadness, as well as greatness and significance.
Yellow has a semantic connection with the sun, fire and gold.
Key Words: linguistic culture, color names, meaning, symbolic meaning, figurative meaning.
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Rənglər insan təcrübəsində mühüm yer tutan hissi, psixi-fizioloji, fiziki hadisə kimi daim
diqqət mərkəsində olduğundan rənglərin və onları ifadə edən adların öyrənilməsi də həmişə
tədqiqatçıları özünə cəlb etmişdir. Dilçilikdə rəng adlarının müxtəlif aspektlərdən tədqiqinə
həsr olunmuş işlər görülmüş, ayrı-ayrı dillərdə rəng bildirən sözlər leksik-semantik baxımdan
öyrənilməsinə diqqət yetirilmiş, bu istiqamətdə müqayisəli işlər aparılmışdır. Bununla belə,
rəng adları bu gün də dilçilikdə aktual problemlərdən biri sayılır, qeyd olunan məsələyə fərqli
baxış bucağından yanaşmalar ortaya çıxır. Rəng adlarının linqvokulturoloji, eləcə də koqnitiv
mövqedən araşdırılması müasir dövrdə daha çox müşahidə olunur. Belə tədqiqatların ümumi
təhlili və qruplaşdırılması göstərir ki, rənglərə psixolinqvistik, etimoloji, koqnitiv,
linqvokulturoloji, ontoloji, terminoloji, semantik və s. istiqamətlərdən yanaşmalar vardır.
Təkamül və ya dilçilikdə evolyutiv tədqiqat istiqaməti kimi tanınan yanaşmada rəng
adlarının yaranma tarixi, rəng bildirən sözlərin etimologiyası, rəng çalarlarını ifadə edən yeni
sözlərin meydana çıxması və düzəlmə prinsipləri öyrənilir. Rəngləri öyrənməyə maraq,
şübhəsiz ki, bir sıra səbəblərdən qaynaqlanır. Əvvəla, bu, rəng hisslərinin dildə inikasını
qiymətləndirmək, real gerçəklikdə mövcud olan əşya və predmetləri, eləcə də hadisələri rəng
prizmasından dəyərləndirmək, onları dərk etmək istəyindən irəli gəlir. İkincisi, rəng adları
asanlıqla ayrıla bilən spesifik leksik-semantik qrup təşkil edir, onun çoxaspektli leksik təhlil
metodikasını işləyib hazırlamaq və bu metodikanı başqa leksik-semantik qrupların vahidlərinə
tətbiq etmək nəzəri maraq doğurur. Üçüncüsü, rəng adlarını ifadə edən sözlərin yaratdığı
leksik-semantik qrupun qohum və qohum olmayan dillərin materialları əsasında tədqiq
olunması bir çox linqvistik faktları aşkara çıxarmağa kömək edə bilər. Nəhayət, rəng bildirən
sözlər

linqvokulturoloji

amilləri

təyin

etməkdə,

rəmzləşdirmə

xüsusiyyətlərini

aydınlaşdırmaqda əhəmiyyətli dil materialı rolunu oynayır.
İngilis alimləri B.Berlin və P.Key rənglərin etimologiyasını, müxtəlif dillərdə rəng
adlarının yaranma və inkişafı məsələlərini tədqiq etmişlər. Onlar 100-ə yaxın dilin materialı
üzrə 11 əsas rəng dəstinin mövcud olması qənaətinə gəlmiş, əsas rənglərin semantik
universallığı nəticəsini çıxarmışlar. İnsan ilk olaraq ağ və qara rəngləri bir-birindən ayırmışdır.
Üçüncü rəngin qırmızı, dörd və beşinci rəngin yaşıl və sarı olması ehtimal edilir. Sistemə
sonralar göy və qəhvəyi rənglər artırılmışdır. Beləliklə, hesab olunur ki, dildə rəng adları
müəyyən ardıcıllıqla yaranmış, rəng bildirən sözlərin leksik dairəsi tədricən genişlənmiş,
cəmiyyətin elmi-texniki və mədəni inkişafı prosesində rəng adlarının sayı artmışdır [1, s.89].
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Təbiətin müxtəlif predmet və əşyalarının, həmçinin xəstəliklərin, təbiət hadisələrinin
(məsələn, havanın tutulması, havanın qaralması və s.) təsvirində rəng adlarından istifadə
edilmiş, rəngin adlandırılması qədim dövrlərdə meydana çıxmış söz yaradıcılığı prosesi
olmuşdur. Demək olar ki, bütün xalqlarda rəngadlandırma etnokulturoloji səciyyə daşımışdır.
Bu da rəng adlarının linqvokulturoloji aspektdən tədqiqinin aktuallığını bir daha sübuta yetirir.
Müxtəlif dillərdəki rəng adları fərli olsa da, insanlar eyni rəng duyumuna malikdirlər.
Şübhəsiz ki, əsas rənglər nəzərə alınmazsa, rəng çalarlarını fərqləndirmə və adlandırmada
geriqalma mümkündür. “Təbiətdə rəng adlandırılan bir şey yoxdur. Yalnız işıq dalğaları vardır.
Müxtəlif uzunluqlu işıq dalğaları insanın görmə reseptorlarına təsir edir və bu təsirin
beynimizdə inikası rəng hissiyyatı əmələ gətirir” [2, s. 6].
Son dövrlərdə rəng probleminə koqnitiv yanaşmaya meyil xeyli güclənmişdir Koqnitiv
yanaşma rənglərin insanın düşünmə, dərketmə, və qiymətləndirmə keyfiyyətlərinə təsirini
nəzərə alır. Tədqiqatlar göstərir ki, hər bir rəng adı insana fərqli təsir edir, onda müxtəlif hisslər
oyadır. Fərdin xoşladığı və sevmədiyi rənglər vardır ki, bunlar da insan xarakteri ilə bağlılığa
malikdir.
V.Y.Raxilina rəngin semantikasının təsvirini universal planda deyil, hər bir konkret dil
üçün həmin dildə mövcud olan mədəni stereotiplər üzrə verməyin vacibliyi fikrini irəli
sürmüşdür. Tədqiqatçını rəng adlarını ifadə edən söz birləşmələrinin və predmet
nominasiyasının sərbəstliyi maraqlandırmışdır. Atributiv konstruksiyaların təhlili prosesində
V.Y.Raxilina predmet lekseminin xarakteristikalarından birinin rəng olmasına əsaslanmışdır.
Bu halda rəng adının mənası atributiv konstruksiyanın semantikasında üzə çıxır. Tərkibində
rəng adı olan konstruksiyada hər hansı ismin işlənə bilmədiyi kimi, belə leksemin yanında da
istənilən rəng adı istifadə edilmir. Eyni rəng adı ilə düzəlmiş fərqli birləşmələrin semantik
şərhi fərqlənə bilir. Məsələn, göy hasar – göy boya ilə rənglənmiş hasardır; göy karandaş göy
rəngdə yazan karandaşdır; göy səma və göy dəniz tamamilə başqa-başqa izahlar tələb edir [3,
s.170-171]. Aydın olur ki, rəngin koqnitiv təhlili üçün relevant və irrelevant əlamətləri
müəyyənləşdirmək və bundan sonra hansı konstruksiyalarda rəng adının ayırma üçün həlledici
olmadığını təyin etmək lazım gəlir.
Koqnitiv yanaşma koloronimlərin izahı, əsas rəng adları ilə ifadə olunan konseptlər
hüdudunda rəngadlandırmanın konseptuallaşdırılması məsələlərinin həllini nəzərdə tutur.
Qeyd edilən konseptlər ətrafında rəng substansiyaları cəmləşir. Koqnitiv yanaşma dünyanın
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linqvorəng mənzərəsinin formalaşma vasitələrini təyin etməyi, dünyanın dil mənzərəsini
qurmaqda rəng terminlərinin əhəmiyyətini aydınlaşdırmağı öz tədqiqat dairəsinə daxil edir.
Rəng adları dərketmə prosesində iştirak edir. Əsas rənglər həqiqi mənalarından başqa
məcazi mənalara da malik olur. Belə mənalar koqnitiv yanaşma üsulu ilə tədqiqat əsasında
müəyyənləşdirilir. Eyni zamanda rənglərin rəmzləşdirilməsi, rəmzin seçilmə səbəbləri dil
daşıyıcılarının mədəniyyəti, mifologiyası, adət-ənənələri zəminində öyrəniləndir. Əsas
rənglərin rəmzi və məcazi mənalarının təyinində vacib linqvistik materiallardan biri frazeoloji
vahidlərdir.
A.Vejbitskaya prototip referentlərin danışanın şüurunda yer tutduğunu və hansısa rəngi
adlandırarkən “gecə”, “gündüz”, “günəş”, “torpaq”, “od” və s. prototiplərin aktivləşməsi
hadisəsinin baş verdiyini diqqət mərkəzinə çəkmişdir [4, s.235].
T.V.Qamkrelidze

və

V.İvanovun

qənaətinə

görə

hind-Avropa

dilləri

üçün

rəngadlandırmada metal və digər predmetlərin adlarından istifadə etmək səciyyəvidir. Onlar
belə bir nəticəyə metal adları ilə bu metal üçün xarakterik olan rəng adlarını qarşılaşdırmaqla
gəlmişlər. Məlum olmuşdur ki, adlar arasında xüsusi yaxınlıq vardır. Məsələn, reud “qırmızı,
tünd qırmızı” misi bildirir. Müasir ingilis dilində “red” qırmızı rəngin adıdır. “Parıldayan, ağ”
mənasında olan hark sözü ilə müasir ingilis dilində “argent” – gümüş arasında bağlılıq
müşahidə olunur. “Gel - sarı, sarı-yaşıl” müasir ingiliscədəki gold “qızıl” sözü ilə paralelə
malikdir [5, s. 124]. Şübhəsiz ki, bunun əksi olan fikri, yəni metalın adının rəngin adından
götürülməsi müddəasını da irəli sürmək mümkündür. Bir sıra metalların insan təcrübəsinə
sonradan daxil olması faktını sübut etməyə ehtiyac yoxdur və məntiqi baxımdan metalı bildirən
sözün müvafiq rəng adından törəməsi, yaxud onunla motivləşməsi qəbul olunandır.
Belə bir fikir də mövcuddur ki, ingilis dilində rəngadlandırmanın əsasında yalnız konkret
predmet deyil, əşya və

obyektlərin vizual xüsusiyyətləri durur. Məsələn, parıldamaq,

sayrışmaq, işıq saçmaq və s. rəng adı bildirən “blue” sifətinin qədim ingilis dilindəki bel
leksemindən - “alovu göyə qalxan tonqal” mənalı sözdən əmələ gəlməsi ehtimal edilir.
Rəng adlandıran söz insan təcrübəsi ilə əlaqədar əmələ gəlmişdir. Bu təcrübə perseptivkoqnitiv və affektiv xarakter daşıyır [6, s.73]. Rənglərin adlandırılması, daha doğrusu, bu gün
bizə məlum olan rəng bildirən sözlərin dildə işlənməsi mərhələli getmişdir. İnsan, ilk növbədə,
daha çox gördüyü, müşahidə etdiyi rənglərə ad vermişdir. Elə rənglər vardır ki, onlar insan
təcrübəsinin sonrakı dövrü üçün səciyyəvidir.
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Əsas rənglərdən biri olan sarı rəngləri ayırma prosesində, bir qayda olaraq, dördüncü
yerdə durur və onun günəş işığı, günəş ilə əlaqədar insanların məişətinə daxil olma ehtimalı
üstünlük təşkil edir.
Qədim türk dilində bu rəng “sarığ” sözü ilə ifadəsini tapmışdır. Söz həmçinin “solğun”,
“öd” və at rəngini də bildirir. “Sarı” sözündə istiqamət, tərəf seminin mövcudluğu qeyd olunur
[7, s. 488].
Sarı rəngi ambivalent olub həm müsbət, həm də mənfi rəmzi mənalara malikdir. İlkin
xristanlıqda sarı müqəddəs ruhu simvolizə etmişdir. Bu rəng sona yaxınlaşma, qocalıq rəngi və
ölüm xəbərçisi də hesab olunur. “Üzünə ölüm sarısı çökmək”, “sifəti // üzü ölü rəngi almaq”
frazeologizmləri məhz bununla bağlıdır. Sarı xəyanət, məkr, hiyləgərlik simvolu da sayılır.
Türklərdə sarı şöhrət, uğur, zənginlik, təntənə, kainatın mərkəzi simvolu kimi qəbul edilmişdir.
Dörd rəng (qara, qırmızı, ağ, göy) dörd cəhəti bildirmişdirsə, onların qovuşduğu mərkəzi nöqtə,
mərkəz sarı rəngdə təsəvvür edilmişdir. Xristianlarda sarı müdriklik, solğun sarı satqınlıqla
rəmzləşdirilmişdir. Sarı rəngində bu ambivalentlik onun çalarları ilə əlaqədar olduğu kimi, real
gerçəkliyin hansı predmetlərinin rəngi ilə eyniləşdirmə ilə də bağlılığa malikdir. Əsas
bənzətmə günəş və qızıl üzrə aparılmışdır. Günəş işıq, istilik, hərarət verdiyi kimi, yandırmaq,
qurutmaq xüsusiyyətlərinə də malikdir. Qızıl var-dövlət, mövqe, hakimiyyətin bazasını təşkil
edir. Eyni zamanda qızılın dəyərinə aldanmaq satqınlığa, hiylə və məkrə yol açdığına görə, sarı
neqativ mənalar almışdır. İsanı əvəzinə qızıl almaqla satmaq ilkin xristianlıqda müqəddəs ruh
sayılan sarının sonradan satqınlıq və hiyləgərliklə rəmzləşdirilməsinin əsasında durmuşdur.
Dilimizdə “sarısını udmaq”, “sarı sim”, “sarı simə toxunmaq” kimi frazeoloji vahidlər vardır.
Kökü “sarı” olan və ya “sarı” sifətindən düzələn saralmaq feili ilə əmələ gələn feili frazeoloji
birləşmələr də vardır. Məsələn, “gözlərinin kökü saralmaq”, “bənizi saralmaq”, “bəti-bənizi
saralmaq”, “rəngi saralmaq” və s.
Sarı rəngli obyektlərin xüsusiyyətləri metaforlaşdırma əsasında müxtəlif obyektlərin
üzərinə köçürülərək frazeologizmlər əmələ gəlməsində istifadə olunur.
K.K. Yudaxin sarı sözündə üç rəng semini (sarı, kürən, səməndi) ön plana çəkir və
onların tərkibə daxil olduğu sabit birləşmələri nümunə gətirir: sarı talaa “sarı çöl, otları yanmış
çöl, payız çölü”, sarı yurd (jurt) – “aulun olduğu yer”, sarı ooru “sarılıq, dərin kədər, böyük
qayğı”, sarı sanaa -böyük narahatlıq”, güclü həyəcan, sarı yol – “tikanlı uzun yol”, sarı şimal
– “soyuq külək” uzun sarı-erkən yaz və s. [8].
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Sarı rəngi xəstəlik, ayrılıq, kədər, həsrətlə əlaqələndrilir. Həsrət, ayrılıq mənası
“gözünün kökü saralmaq” frazeoloji birləşməsində aşkara çıxır. Sevgi kontekstində “sarı”
iztirabı, ayrılığı, xəyanəti ifadə edir.
Sarı birbaşa qızılla, altunla ifadə edilmişdir. Qızılın sarı və qırmızını bildirməsi fikirləri
olsa da, qızıl sarı rənglidir və çox güman ki, əyarından asılı olaraq sarının tünd rəngi
səviyyəsində qırmızıya çalır. Daha bir məqama da toxunmaq lazım gəlir. Payızdakı yarpaq
tökümündə tökülən yarpaqların əksəriyyəti sarı, yaxud əsasən sarı rəngdə olur. Yarpaqların
kənarlarında sarının qırmızıya keçidləri nəzərə çarpır. Bu da yarpağa gələn suyun azalması və
tədricən kəsilməsi ilə bağlıdır. Saplaq yarpaqla budağı birləşdirib həm də suyu ötürən vasitədir.
Saplaq sarı qalsa da, yarpağın kənarlarına suyun və buxarlanma prosesini doğuran istiliyin
çatışmazlığı bu hissələrin quruyub qızılı rəngə çalmasına səbəb olur. Sarı yarpaqlar yerdə tam
solub tədricən qırmızı rəng alır. Xəzan sarı ilə qırmızı rəngin yerdə bir-birinə qarışdığı
mənzərəni də əks etdirir.
“Sarı sim” birləşməsi frazeoloji lüğətdə “incə nöqtə”, “çox həssas məqam” kimi izah
olunmuşdur [9, s. 232]. Hamı üçün maraqlı, əhəmiyyətli olan məsələ, insanı kövrəldən, dilə
gətirən hadisə anlamında işlədilir. Azərbaycan dilində frazeologizmin “sarı simə vurmaq”,
“sarı simə toxunmaq”, “sarı simə düşmək”, “sarı simi dilə gətirmək”, “sarı simində çalmaq”
kimi variantlarına rast gəlinir.
“Sarı” komponenti paremioloji vahidlərdə də işlənir. Məsələn, Sarı yağla yağlayar,
sarımsaqla dağlayar [10, s. 480]. Atalar sözündə sarı yağ frazeoloji birləşmədir, tərkibdəki
“yağ” əsas mənasında işlənmişdir. Əslində hər iki komponent müstəqim mənadadır. Lakin
birləşmənin ümumi mənası qiymətli, dəyərli kimi başa düşülməlidir. Burada “yağlamaq” və
“dağlamaq” sözləri arasında konversivlik mövcuddur. Onlar bir-biri ilə sanki antonim cüt
əmələ gətirirlər. Yanmış, dağlanmış yerə yağ sürtmək ağrını, kəskin göynərtini götürür.
Sarımsağı dərinin eyni yerinə ardıcıl sürtməklə onu qoparmaq, zədələmək, yandırmaq
mümkündür. Paremioloji vahiddə fəsadı, xəsarəti aradan qaldırmaq üçün eyni növdən olanın
daha qiymətli, dəyərli olanından istifadə etmək, həmin xəsarəti nisbi pislə reallaşdırmaq
qarşılaşdırılır. “Sarı yağ”, əslində, “ağ yağla” qarşılaşdırmada keyfiyyətli, qiymətli, yağlılıq
dərəcəsi yüksək olandır. Ağ yağın tərkibində qatışıqların (ayran) qalma ehtimalı çoxdur. Ağ
yağın yağlılığı müqayisədə aşağıdır. Oxşar struktur və yaxın mənalı vahidlər əsasında “sarı
maya”, “sarı qaymaq” frazeologizmləri də formalaşmışdır. Əndamlı, gözəl qız və qadınlar
haqqında deyilir.

Full Text Book

Page 712

euroasiasummit.org

INTERNATIONAL EUROASIA
Congress on Scientific Researches and Recent Trends 9
18-20 February 2022/Antalya – Turkey

“Sarısını udmaq” frazeologizmi “qorxmaq”, “vahiməyə düşmək” anlamını verir. Qeyd
etmək lazımdır ki, qədim türk dilində “sarığ”, “sarı” öd mənasında da işlənmişdir. Öd
orqanizmdə öd kisəsinin buraxdığı çox acı maddədir və həzm prosesində ifraz olunur. Öd
mədədə artıq olduqda zəhərlənmə və qusma baş verir. Sarısını udmaq hərfi mənada qorxudan
zəhərli maddəni qusmaq əvəzinə onu udmaq, təkrar içəriyə ötürmək kimi başa düşülməlidir.
Əslində qorxudan özünü daha qorxulu vəziyyətə - salmaq mənasına gəlir. Azərbaycan dilində
“ödü ağzına gəlmək” frazeologizmi də istifadə olunur. Bu frazeoloji birləşmə lüğətdə iyrənmək
kimi izah edilmiş, ürəyi bulanmaq, ürəyi ağzına gəlmək vahidləri ilə sinonim kimi qələmə
verilmişdir: Lüğətdə “sarısını udmaq” ödünü udmaqla eyni mənalı olaraq qeyd olunmuşdur ki,
bu da “sarı” sözünün öd mənasında işləndiyini təsdiq edir [9, s. 217]. Frazeoloji birləşmədə
(sarısını udmaq) sarı öd kisəsinin buraxdığı maddənin adıdır.
Azərbaycanın xalq şairi Rəsul Razanın “Rənglər” silsiləsindən iki şeiri – “Sarı” və
“Saman sarısı” sarı rənginə həsr edilmişdir. Bu şeirlərdə həm “sarı”nı daşıyan predmet və
obyektlər, həm də sarının insan düşüncəsində oyatdığı təsəvvürlər təsvirini tapmış, rəngin
məcazi və rəmzi mənaları açıqlanmışdır. “Şarı” şeirindən götürülmüş aşağıdakı fraqmentdə
belə mənaların bir qismi ifadəsini tapmışdır.
“Şikəst bir övlad anasının bənizi.
Payıza bürünmüş ağaclar.
Payını güclülər yemiş aclar.
Məhəbbətə ləkə salan
cingiltili metal.
Həyatdan ayrılmış xəyal” [11, s.130].
Şeirdə “dolu dənli sünbül dənizi”, “payıza bürünmüş ağaclar”, “məhəbbətə ləkə salan
cingiltili metal”, “qüdrətli nərgizlər”, “Debyüssinin “Kürən saçları” misraları sarının obrazlı
təsviridir. “Sünbül dənizi” ifadəsi, bir deyil, çox sayda ağacın payıza bürünməsi sarının dolğun
hiss olunmasını təmin edir. “Məhəbbətə ləkə salan metal” ifadəsi qızılı və onun ifadə etdiyi
əsas rəngi – sarını yada salır, eyni zamanda, bu rəngin xəyanət rəmzi olduğunu xatırladır. Qızıl
yalnız məhəbbətə deyil, dostluğa, sədaqətə, inama da ləkə sala bilir, satqınlıq və xəyanətə yol
açır.
R.Rzanın “Saman sarısı” şeirində sarının metaforlaşaraq “həsrət”, “peşmanlıq”,
“soyuqluq”, “kədər”, “dərd”, “ölüm”, “son” mənalarını əmələ gətirir. Onu da qeyd etmək
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lazımdır ki, müəllif sarının fərqli mənalarını verərkən, rəngin çalarlarını (məsələn, saman
sarısı) da nəzərə alır. Danışıq dilində “saman sarısı” çaları “samanı” sifəti şəklində də işlənir.
Fars dilində “sarı, solğun” mənasında olan “zərd” vahidi Azərbaycan dilinə keçərək
klassik ədəbiyyatımızda məhsuldar şəkildə işlənmişdir. Bu söz Nizami, Nəsimi, Füzuli və
başqa mütəfəkkirlərin yaradıcılığında məhsuldardır.
“Sarı” türk onomastikasında həm çoxkomponentli birləşmələrin bir komponenti, həm də
ayrıca xüsusi ad olaraq istifadə edilmişdir. “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanında tərkibində “sarı”
sözü olan iki antroponim qeydə alınır: Sarı tonlu Selcan xatun, Savran Sarı.
Ə.Tanrıverdi “Sarı tonlu Selcan xatun” antroponimik birləşməsini təhlilə cəlb edərkən
B.Abdullayev və N.Məmmədliyə istinadla “sarı” sözünün mənasından bəhs etmişdir [12,
s.125].
N.Məmmədli göstərir ki, “rənglərdən biri, məcazi mənada yetkin, kamil anlamlı “sarı”
apelyativi əsasında yaranan “sarı” əsl şəxs adı ilə birgə işlənmiş “Savqan” ləqəbi türk ad
sistemindəki “Sabuk Basar” antroponimini xatırladır” [13, s.9]. Əgər N.Məmmədlinin bu
fikrini qəbul etsək, “sarı” rəng adının “yetkin” və “kamil” mənalarını da ayırmaq lazım gəlir.
“Sarı” sifətinin semantik təhlili onun müxtəlif simvolik və məcazi mənalarını aşkara
çıxarmağa imkan verir. Aparılmış təhlil və araşdırmalar əsasında “sarı” sözünün şöhrət, uğur,
var-dövlət, təntənə, kainatın mərkəzi, körpə, xəstəlik, həsrət, iztirab, dərd, xəyanət, satqınlıq,
ölüm, narahatlıq, peşmanlıq, soyuqluq, yetkin, kamil və s. mənaları aşkara çıxır. Sarı rənginin
ambivalentliyi, pozitiv və neqativ rəmzlərinin mövcudluğu təsdiqini tapır.
Rənglər çoxsaylı simvolik mənalara malikdir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, rənglərin
simvolik mənaları bütün dillər üçün tam eyni deyildir. Bu xüsusiyyət etnosun rəngi
rəmzləşdirmək məqsədi ilə istifadə etdiyi motivlərin fərqindən irəli gəlir. Qeyd edilən
baxımdan rənglərin simvolikasının daha çox müqayisəli şəkildə öyrənmək məqsədəuyğundur.
Bununla belə, əsas rənglərin simvolikasında oxşarlıq və eyniliyin müşahidə olunması diqqəti
cəlb edir.
Rəmzləşdirmənin tarixən meydana çıxmış kateqoriya olduğunu nəzərə alsaq,
Azərbaycan dilində rəng simvolikasının köklərini ümumtürk mədəniyyətində axtarmaq
vacibdir.
Rənglərin əşya və predmetlərlə, hadisələrlə eləcə də adət-ənənələrlə bağlılığı, əlaqəsi
rəmzləşdirmə üçün əsas rolunu oynamışdır. Rəmz və ya simvol müəyyən qrup, daha doğrusu,
dil, mədəniyyət, həyat tərzi, adət-ənənə, davranış birliyi, ümumiliyi olan birliklər üçün şərti
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maddi göstərici işarədir. Bu maddi, yaxud şərti kod, hansısa anlayışı, obrazı özündə saxlayır,
onu təzahür etdirir, yada salır.
Təbiət və təbiət hadisələri ilə bağlı rəmzlərdə müəyyən ardıcıllıq müşahidə olunur. Qızıl
günəşlə əlaqələndirilir, onun işıq və hakimiyyəti rəmzləşdirməsi də bundan irəli gəlir.
Simvolikasına görə sarı rəng çalarlarından və işləndiyi kontekstlərdən asılı olaraq
ziddiyyətli xarakter daşıyır, mənfi və müsbət rəmzləşmə ilə seçilir. Sarının daha tünd çalarları
günəş və qızıl rəngi əlaqələndirilir. Yarpaqların saralıb tökülməsi, meyvələrin saralıb dəyməsi,
ölümqabağı sarılıq, xəstənin rənginin saralması neqativ rəmzləşdirməyə əsas yaradır.
Türkmənlər qırmızı keçədən papaq, sarı paltar geymişlər. Teymurun dövlətində Babur
şahın ordusunun bayrağı sarı-qırmızı olmuşdur. Məmlüklərdə də sarı, qırmızı bayraqların
olması bəllidir. Sarı, qırmızı və yaşıl rəngləri türkərdə bəy nəslinə aidliyi bildirmişdir. 1935-ci
ildə rus arxeoloqu Atay və Sayan dağlarında apardığı tədqiqatlar zamanı VII-VIII yüzilliklərə
aid aristokrat zümrəsinə mənsub bəyin məzarından çıxardığı insan skeleti üzərində üç rəngdə
olan üçqatlı paltarın birinci qatının tünd qırmızı, ikincinin yaşıl iplərdən, üçüncünün sarı rəngli
ipəkdən olduğunu təyin etmişdir [14, s. 570].
Sarı rəng türklərdə cəhət, yön anlamında deyil, mərkəz mənasında işlənmiş, mərkəzi
hakimiyyəti və gücünü ifadə etmişdir. Türklərdə sarı “qızıl sarısı” və ya “altun sarısı” birləşmə
şəklində işləndiyinə və qızılın dəyərinə görə “güc, qüvvət, qüdrət” ifadə etməsi sarının
hakimiyyət, zənglinlik rəmzinə malik olduğunu təsdiq edir. Hökmdarların qızılı taxtda
oturması, başlarına qızıl tac qoyması qızıl sarısını da aktuallaşdırmış və rəngin simvolunun
təyin edilməsinə təsir göstərmişdir.
Hər bir xalqda rəngləri rəmzləşdirmənin tarixi izləri məhz frazeoloji birləşmə və
paremiologiyada qorunub saxlanmışdır. Bununla yanaşı, mifologiyada, əfsanə və rəvayətlərdə,
nağıl və dastanlarda, ümumiyyətlə, xalq yaradıcılığında rənglərin simvolikasının müxtəlif
aspektlərini açan kifayət qədər faktiki material vardır.
Qeyd olunduğu kimi, sarı günəşin və qızılın rəngidir. Qızılın qədim insana günəşdən
sonra bəlli olması adın əşya ilə bağlılığı baxımından “sarı” sözünün etimoloji təhlilində günəşlə
əlaqə axtarmağa dəyər. Bununla yanaşı, rənglərin qədim mədəniyyətə daxilolma arıdıcıllığı da
nəzərə alınmalıdır. Qədim Misirdə sarı gözdən düşmək, qısqanclıq və utanc simvolu olmuşdur.
Çində isə bu rəng səltənət və sarayı rəmzləşdirir. Çində və qərb xristian mədəniyyətində sarı
müqəddəslik rəmzidir. Müqəddəslərin, mələklərin başı üzərində rəsmlərdə sarı halqa çəkilir.
Rəssamlıqda sarı ilə qaranın qarışığı qorxaqlıq, qısqanclıq, hiylə, xəyanət və xəstəlik anlamı
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verir. İran mədəniyyətində sarı nifrət və xəstəlik əlaməti sayılmışdır [15]. Bu faktlar da sarı
rənginin müxtəlif etnosların mədəniyyətində həm oxşar, həm də fərqli mənalar daşıması və
rəmzləşdirmədə geniş istifadə olunmasını təsdiq edir.
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MøQRASøYA TԤBøø-TARøXø PROSES KøMø, ÜMUMø BAXIù: ANLAYIùI VԤ
SԤBԤBLԤRø
DOöAL–TARøHSEL BøR GÖÇ SÜRECø OLARAK GENEL BAKIù: TANIM VE
NEDENLERø
AS A NATURAL-HISTORICAL PROCESS OF MIGRATION, OVERVIEW:
DEFINITION AND CAUSES
Rasim RZAXANOV
Dissertant, BakÕ Dövlԥt Universiteti
ÖZET
DÕúarÕdan bakÕldÕ÷Õnda göç kaotik ve kontrol edilemez bir süreç gibi görünse de bu sürecin
temelinde siyasi ve ekonomik zorluklar yatmaktadÕr. Göç, demografi vb. süreçler sonucunda
insanlar yaúadÕklarÕ yeri de÷iútirmek için bir yerden baúka bir yere taúÕnÕrlar. AslÕnda bu
kavram insanlÕk tarihi kadar eski olmasÕna ra÷men ilk zamanlarda göçler kabileler, klanlar,
topluluklar úeklinde gerçekleúmiútir. Bununla birlikte, modern zamanlarda göç, daha çok
bireysel bir süreç olarak kabul edilir. Ancak aynÕ zamanda savaúlar, iç çekiúmeler, ekonomik,
sosyal ve politik nedenlerle her yÕl milyonlarca insan anavatanÕnÕ terk ediyor.
Anahtar kelimeler: dünya nufusu, do÷al ve mekanik büyüme, demografik durum, Birleúmiú
Milletler
Nufus Fonu (UNFPA), yabançÕlar ve vatansÕz kiúiler, iúçi göçmenleri
Açar sözlԥr: dünya ԥhalisi, tԥbii vԥ mexaniki artÕm, demoqrafik vԥziyyԥt, BMT Ԥhali Fondu
(UNFPA), ԥcnԥbilԥr vԥ vԥtԥndaúlÕ÷Õ olmayan úԥxslԥr, ԥmԥkçi miqrantlar.
ABSTRACT
From the outside, migration seems to be a chaotic and uncontrollable process, but political and
economic difficulties are at the root of this process. Migration, demography, etc. as a result of
processes, people move from one place to another in order to change their place of residence.
In fact, although this concept is as old as human history, in the early days migrations took place
in the form of tribes, clans, communities. In modern times, however, migration is considered
more of an individual process. But at the same time, millions of people leave their homeland
each year for wars, internal strife, economic, social, and political reasons.
Keywords: world population, natural and mechanical growth, demographic situation, United
Nations Population Fund (UNFPA), foreigners and stateless persons, labor migrants
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GİRİŞ
Ümumiyyətlə miqrasiya prosesi, demoqrafiya və urbanizasiya qavramları ilə bağlıdır.
Miqrasiya prosesi həm inkişaf edən ölkələrdə, həm də inkişafda olan ölkələrdə şəhər
yaşamında yeni bir nizamın ortaya çıxmasına səbəb olur. Müasir elmi-nəzəriyyədə miqrasiya
anlayışı fərqli izahlarla göstərilir.
Miqrasiya – iqtisadi, siyasi, dini, sosial və s. səbəblərə görə insanların qrup şəklində bu
və ya digər səbəbdən daimi, ya da müvəqqəti bir yaşayış məkanından digərinə olan coğrafi
yerdəyişməsidir [7, s. 21].
Miqrasiya sözü latınca migratio sözündən götürülüb – köçmək anlamını verir.
İnsanların fərqli səbəblərdən öz yaşadıqları məkanı tərk edib başqa bir yaşayış yerində
məskunlaşması prosesini əks etdirir [8, s. 132].
Miqrasiya anlayışı öz kökünü iqtisadi, sosial, siyasi həmçinin milli-mədəni və hüquqi
tərəfləri əhatə edən predmetlərdən, obyektlərdən alır. Miqrasiya anlayışı hətta cəmiyyətin eləcə
də dövlətin sosial–siyasi psixologiyasından belə yararlanır [3, s. 39].
Kənardan baxdığımız zaman miqrasiya nizamsız və nəzarətə ehtiyacı olan bir proses
kimi görünür, lakin bu prosesin meydana gəlməsinin özünün də təməlində siyasi eləcə də
iqtisadi çətinliklər durur. Miqrasiya demoqrafiya və s. proseslərin nəticəsində insanların
yaşayış yerini dəyişməsi məqsədilə bir yerdən başqa bir yerə köç etməsidir. Əslində isə bu
qavram insanlıq tarixi qədər qədim olmasına baxmayaraq, ilkin dövrlərdə köçlər qəbilələr,
tayfalar, toplumlar şəklində həyata keçirilmişdir. Müasir zamanlarda isə miqrasiyaya daha artıq
fərdi proses kimi nəzərə alınır. Ancaq eyni zamanda, müharibələr, daxili çəkişmələr, iqtisadi
eləcə də sosial və siyasi səbəblərə görə hər il milyonlarla insan doğma ölkəsini tərk edərək
digər ölkələrə köç salır.
Hüquqi ensiklopedik lüğətdə qısaca məzmun baxımından, miqrasiya (xüsusiləşmiş
termin olaraq) anlayışına yaşayış yerinin dəyişdirilməsi ilə bağlı əhalinin bir yerdən başqa bir
yerə köçməsi kimi izah edilir [2, s. 753].
Beynəlxalq hüquqa görə, əhali dedikdə, bu və ya başqa dövlətin ərazisində yaşayan və
bu dövlətin yurisdiksiyasına tabe olan fərdlərin cəmi başa düşülür. Əhali daima dövlətin
həlledici kriteriyalarından biridir. Dövlətin əhalisinə bu dövlətin vətəndaşları, həmçinin
əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər daxildir.
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Demoqrafiya (yunanca demos – xalq, grapho – yazıram) – əhalinin artım
qanunauyğunluqlarını, onun sosial-iqtisadi şəraitdən, təbii amillərdən, miqrasiyadan, əhalinin
sıxlığını və paylanmasını öyrənən elmdir.
Əsas vəzifələrdən biri dünya əhalisinin demoqrafik və qanunauyğunluqlarını
öyrənməkdir. Dünya əhalisinin demoqrafiyası tarixi dövrlərin heç birində sabit qalmamış, hər
zaman dəyişikliklərə məruz qalmışdır. Kapitalizmdən əvvəlki dövrlərdə dünya əhalisinin artım
tempi kifayət qədər aşağı idi. Bu daha çox fasiləsiz müharibələr, epidemiyalar, insanların həyat
səviyyəsinin aşağı olması ilə bağlıdır.
I. Əhalinin artımı
Yeni elmi-sosioloji tədqiqatların nəticələrinə əsasən, dünyada əhalinin sayına təsir
göstərən əsas iki başlıca faktor vardır:
-

təbii artım;

-

mexaniki artım.

Təbii artım doğulanların sayından ölənlərin sayının çıxılması ilə ifadə edilir və hər min
nəfərə görə ölçülür. Müxtəlif zamanlarda dünya əhalisinin təbii artımı da müxtəlif olmuşdur.
1900-də dünya əhalisinin sayı 1,6 mlrd., 1960-da 3 mlrd., 2000-də 6 mlrd. nəfər
olmuşdur. Demoqrafların hesablamalarına əsasən, dünya əhalisi bu sürətlə artmaqda davam
etsə 2040-cı illərdə dünyamızda 10 mlrd. insan yaşayacaqdır. Dünya ölkələrində ən sürətli təbii
artım 1950-1970 illərində müşahidə edilmişdir. Bu zaman təbii artım 1.8 %-dən çox olmuşdur.
Ən çox təbii artım isə 1963-cü ildə olmuşdur. Bu vaxt dünyanın təbii artımı 2.2% oldu [9, c.
16].
XX əsrin 60-cı illərində əhalinin təbii artımında başlıca sıçrayış meydana gəlmişdir –
2%-dən artıq (hər 1000 nəfərə 20 nəfərdən artıq). Sonralar isə bu göstərici 2-1.5% və ya hər
1000 nəfərə əsasən 20-15 nəfər arasında olmuşdur. Qeyd etmək lazımdır ki, respublikamızda
hər min nəfərə düşən təbii artım 19-20 nəfərdən 8-9 nəfərə enmişdir. Demoqraflar təbii artıma
əsasən ölkələri 3 tipə bölmüşlər [5, s. 35]:
Təbii artımın I növü (müasir tip) - bu növə aşağı ölüm, aşağı təbii artım daxildir. Bu
tipə görə İEÖ bu növə daxildir. Bu, əhalinin sosial, tibbi, elmi və təhsil səviyyəsinin yüksək
olması ilə bağlıdır. Hazırda bu ölkələrdə təbii artım çox aşağıdır. Bura ABŞ, Kanada,
Yaponiya, Avstraliya, Rusiya, eyni zamanda Albaniya istisna Avropa ölkələri daxildir.
II növ təbii artım (ənənəvi tip) - belə artımın ənənəvi tipində yüksək doğum, orta ölüm
və yüksək artım müşahidə edilir. Bu tipə görə İOÖ aiddir. Bunlara Afrika, Okeaniya, Asiya və
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Latın Amerikası daxildir. Burada təbii artım çox yüksəkdir. Dünya əhalisi əsasən bu ölkələrin
hesabına artır.
Ümumilikdə, təbii artımın II növündə artımın yüksək olmasının əsas səbələri:
iqtisadiyyatın, təhsilin aşağı səviyyədə olması, erkən yaşda evlənmə və səhiyyənin
vəziyyətinin yaxşı olmaması və s.-dir.
Bu tip ölkə demoqrafik partlayışla xarakterizə olunur. Məsələn, təbii artım Afrikada
2,8-5%, Asiyada 1,4-2%, Latın Amerikasında 1,5-2,2% təşkil edir [9, s. 16-17]. Təbii artımın
birinci növündə çox aşağı artımın səbəbləri urbanizasiya və müasir həyat tərzi, gec nikahlar,
boşanmaların yüksək səviyyəsi, təhsilin, elmin, səhiyyənin yüksək səviyyəsidir. Bu tip ölkə
demoqrafik böhranla xarakterizə olunur.
Dünyada demoqrafik vəziyyətə təsir göstərən ikinci amil mexaniki artımdır. Mexanik
artım əhalinin miqrasiyası deməkdir. Miqrasiya çox geniş anlayışdır.
II. Ölkə iqtisadiyyatı
Hazırda Azərbaycan Respublikasında əhalinin 53.9 % -i əmək qabiliyyətli yaşdadır.
Ölkə iqtisadiyyatı ilə məşğul olanlar əsasən bu yaşda olan insanlardır. Əmək qabiliyyətli
əhalinin iqtisadiyyatda məşğulluğu təkcə iş yerlərinin mövcudluğundan deyil, həm də onların
bu iş yerlərinin tələblərinə uyğun təhsilindən, peşəsindən və ixtisasından asılıdır.
Bazar iqtisadiyyatına keçidlə əlaqədar əmək bazarında rəqabət mühiti yaradaraq və bu
mühitdə əhalinin məşğulluğunun təmin edilməsində təhsil və peşə hazırlığı səviyyəsinin
əhəmiyyətini artırır.
Yuxarıda deyilənlərdən müəyyən olur ki, ölkədə gedən demoqrafik proseslər təhsil,
əhalinin peşə tərkibi, məşğulluq baxımından müəyyən problemlər yaradır və gələcəkdə də belə
olacaq. İşsizlik hər bir ölkədə əmək birjalarında qeydə alınır. Azərbaycanda məşğulluq
agentlikləri işsizlərin qeydiyyatı, işsizliyə görə müavinətlərin verilməsi, yenidən hazırlıq və
məşğulluq məsələləri ilə məşğul olur.
Əhalinin hüquqi statusu əsasən dövlətin milli qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir. Fərqli
ölkələrdə bu, ölkənin sosial və iqtisadi inkişaf səviyyəsindən, qurulmuş siyasi rejimdən və
digər amillərdən asılıdır.
Bundan başqa, hər bir dövlət öz vətəndaşları, əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər
üçün fərqli hüquqi rejimə malikdir. Bununla belə, hüquqi status və əhalinin müxtəlif
kateqoriyaları ilə bağlı bir çox məsələlər dövlətin müstəsna yurisdiksiyasını çoxdan aşıb və
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beynəlxalq hüququn predmetinə çevrilib. Dövlət öz vətəndaşlarının və əcnəbilərin hüquqlarını
nə dərəcədə tanıyır və təsbit edirsə, hüquqi rejim beynəlxalq hüquqla sıx bağlıdır.
III. İctimai münasibətlər
İctimai münasibətləri, o cümlədən hüquqi münasibətləri əhali anlayışından kənar
təsəvvür etmək çətindir. 1969-cu ildə BMT Baş Assambleyasının təşəbbüsü ilə yaradılmış
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Əhali Fondu (UNFPA) əhali problemlərinin həllinə kömək
edən dünyanın ən böyük beynəlxalq təşkilatıdır [10, s. 36]. UNFPA zəif inkişaf edən və keçid
dövrünü yaşayan ölkələrə reproduktiv sağlamlıq xidmətlərinin keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq və
davamlı inkişafa nail olmaqda kömək edir. 1994-cü ildən bu beynəlxalq təşkilat Azərbaycanda
reproduktiv sağlamlıq layihələrinin həyata keçirilməsinə dəstək verir.
Qeyd edildiyi kimi, müxtəlif illərdə əhali sakinliyi günü dünya miqyasında yoxsulluğun
azaldılması, gənclərin, uşaqların, qadınların problemlərinin həllinə, ailənin inkişaf etməsinə
həsr edilir. Hər il Birləşmiş Millətlər Təşkilatının təşəbbüsü ilə qeyd edilən bu gün hər bir
ölkənin ən böyük sərvəti olan insan resurslarının inkişaf etməsi istiqamətində görülən işlərin
hesabatı ilə keçirilir.
Müasir qlobal və regional qloballaşmanın muxtariyyət və suveren dövlət üçün nəticələri
nələrdir? Bəzi fərziyyələr irəli sürmək olar.
Birincisi, qeyri-qanuni axınlar və həm iqtisadi, həm də qeyri-iqtisadi xarakterli sənədsiz
immiqrantlar göstərir ki, əksər milli dövlətlər öz sərhədlərinin məhdud müdafiəsinə
malikdirlər.
İkincisi, sərhədlərinə nəzarəti gücləndirən dövlətlər qeyri-qanuni mühacir axınının
qarşısını almaq iqtidarında deyildir. Üçüncüsü, müxtəlif ölkələrin miqrasiya ilə bağlı
siyasətlərinə nəzarət etmək və əlaqələndirmək üçün beynəlxalq əməkdaşlığın inkişafı dövlət
muxtariyyətinin və suverenliyinin dəyişən xarakterini və belə desək, bu sahədə əməkdaşlığın
genişlənməsini etiraf edir. Dördüncüsü, iqtisadi və mədəni siyasət sahəsində miqrasiya bütün
inkişaf etmiş kapitalist ölkələrinin fəaliyyət göstərməli olduğu daxili siyasi mühiti dəyişdirdi:
siyasi xadimlərin kollektiv hakimiyyəti və birliyi modeli dəyişdi; miqrasiya siyasi maraqları
və mənasını dəyişdi. Nəhayət, miqrasiya dövlətin siyasət seçimlərini və bu siyasətdə gəlir və
zərər arasındakı əlaqəni dəyişir.
IV. Miqrasiyanın nəticələri
Miqrasiyanın nəticələri fərqlidir. Bəzi hallarda münaqişə mənbəyi kimi həm pozitiv,
həm də neqativ olurlar. Hazırda əhalinin miqrasiyasının tənzimlənməsi demoqrafik siyasət
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çərçivəsindən kənarda hökumət və ictimai təşkilatların səylərini birləşdirən yeni və kompleks
yanaşma tələb edir. [4, s. 29].
Miqrasiyanın mühüm mərkəzləri inkişaf etmiş ölkələr - Aİ, ABŞ, Kanada və Yaxın
Şərqin neft hasil edən ölkələridir. ABŞ ənənəvi işə qəbul mərkəzlərindən biridir.
ABŞ-ın işçi qüvvəsi tarixən əcnəbilər tərəfindən formalaşıb. Birləşmiş Ştatlar beyin
axınından çox faydalanır və yüksək ixtisaslı elmi və texniki kadrların işə götürülməsinə çox
ciddi yanaşır.
İkinci ənənəvi işçi qüvvəsinin mərkəzi Qərbi Avropa hesab olunur. Bu bölgədə xarici
işçilərin davamlı istifadəsinə üstünlük verilir. Bu ölkələrdə əcnəbilərdən daha çox tikinti,
xidmət, ağır və təhlükəli işlərdə istifadə olunur. İşci qüvvəsinin ölkələrarası beynəlxalq
hərəkəti onları qəbul edən və həmçinin göndərən ölkələrə müəyyən təsir göstərir və
xüsusiyətlər kəsb edir. Bu ölkələr xaricdən ucuz işçi qüvvəsi alır, istehsal xərclərini azaldır və
istehsal olunan malların rəqabət qabiliyyətini artırır. Xaricdən ixtisaslı işçi qüvvəsi gəldiyi
zaman, ölkə təhsil və təlim xərclərindən azad edilir. İşçi qüvvəsinin beynəlxalq hərəkatının
xüsusiyyətlərindən biri də ondan ibarətdir ki, müasir şəraitdə bu proses o qədər böyük
olmuşdur ki, ayrı-ayrı ölkələrin demoqrafik vəziyyətinə təsir göstərmişdir.
Əməkçi miqrant – ödənişli işdə işləmək üçün qanuni əsaslarla bir ölkədən digər ölkəyə
miqrasiya edən fiziki şəxslərə deyilir [1].
Miqrasiyaya səbəb olan problemlər də iki şəkildə müəyyən edilə bilər: miqrantları
başqa ölkəyə gəlməyə və onları ölkəni tərk etməyə məcbur edən səbəblər. Müharibələr,
vətəndaş iğtişaşları, aclıqlar, quraqlıqlar, təbii fəlakətlər və yoluxucu xəstəliklər insanların öz
vətənlərini tərk etmələrinin səbəblərindən yalnız bir neçəsidir. Bunlara iş imkanları,
demokratik idarəetmə, fundamental insan hüquq və azadlıqlarının təmin edilməsi, iqlim və
coğrafi yerləşmə, təhsil imkanları və s. aid edilə bilər [6, s. 260].
Bir çox ölkələr miqrant anlayışının izahını təyin edərkən BMT-nin tərifindən istifadə
edirlər. Bu tərifə görə, miqrant ən azı 1 il xaricdə yaşayan şəxsdir.
Həqiqətdə isə miqrant qavramı daha mürəkkəb bir anlayışdır. Həmin mürəkkəbliyin
əsas səbəbi miqrant qavramının mərkəzində fərqli vəziyyətlə xarakterizə edilən fərqli
insanların dayanması hesab edilir.
Başqa bir səbəb isə, miqrantların miqdarının müəyyən edilməsinin və neçə il müddətdə
xarici ölkədə olmasının çətin müəyyən edilməsi ilə əlaqədardır.
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İdentifikasiyanı çətinləşdirən məsələlərdən biri də şəxsin nə vaxt miqrant olmasının
müəyyən edilməsi deyil, həm də miqrasiyadan çıxma vaxtının müəyyən edilməsidir. Miqrantın
statusu məsələsi onun öz ölkəsinə qayıtması və ya təyinat ölkəsinin vətəndaşı olması ilə
müəyyən edilir və bu prosesin tənzimlənməsi ölkədən ölkəyə dəyişir. Qloballaşma prosesi ilə
yanaşı yeni xüsusiyyətlərə malik, milli qaydaları aşan və çoxlu müxtəlif diasporları əhatə edən
yeni miqrasiya formaları meydana çıxır. [11, p. 16].
Nəticə
Bu səbəbdən miqrasiya qavramı iqtisadi, siyasi, sosial-mədəni eləcə də demoqrafik
tərəfləri ilə bir yerdə düşünülməlidir. Miqrasiya milli, beynəlxalq, ictimai həmçinin vətəndaş
cəmiyyətlərini əhatə edən “hakimiyyət mövzusudur”. Digər tərəfdən, bu hökumət kifayət qədər
mürəkkəbdir, çünki beynəlxalq miqrasiyanın aktorları göndərən ölkə, qəbul edən ölkə, tranzit
ölkə və miqrantın özüdür. Ona görə də miqrasiya iqtisadi baxımdan “tələb və təklif” cəhətdən
qiymətləndirilməməklə yanaşı, həm də siyasi və sosial üstünlüklər ətrafında yaranan və inkişaf
edən bir anlayışdır. Bu, miqrasiyanın idarə olunmasını çətinləşdirən amildir.
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