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Etkinlik Programı
salon1 (1. Gün - 1. Oturum)
Oturum Başkanı

Oturum Başkan Yrd.

Dr. Öğretim Üyesi Halilibrahim Ertürk
Sıra

Yazar Bilgisi

Bildiri Bilgileri

8:00

Dr. Öğretim Üyesi Halilibrahim Ertürk

̇ ṅ Yaşayan İż lerine
̇ Daiṙ
Eski ̇ Anadolu Türkçesini

8:15

Araştırmacı İḃ rahim Karlık

Stuflebeam’ın Bağlam, Girdi, Süreç, Ürün (Cıpp)
Modeli

8:30

Dr. Öğretim Üyesi Ayşegül Ertuğrul
Ayrancı - Arş.Gör. İl̇ knur Külekçi ̇

Hayat Dışı Sigorta Şirketlerinin Kârlılık - Likidite
İl̇ işkisinin İṅ celenmesi Üzerine Bir Uygulama

8:45

Prof.Dr. H. Pelin Karasu - Dr. Öğretim
Üyesi Elif Akay

İşitme Kayıplı Öğrencilerin Bilgi Verici Metinleri
Okuduğunu Anlamada Yaşadıkları Zorluklar

9:00

Öğr.Gör. Berivan Kızılırmak

Kargo Firmalarıyla İl̇ gili Müşteri Şikâyetleri: İç̇ erik
Analizi

9:15

Çay Kahve Arası

salon 2 (1. Gün - 1. Oturum)
Oturum Başkanı

Oturum Başkan Yrd.

Prof.Dr Özge Razı
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Sıra

Yazar Bilgisi

Bildiri Bilgileri

8:00

Researcher Fouad Omar Assoc.prof.Dr Özge Razı

Improving Efl Learners' Production of Speech Act of Advice
Through Movie and Tv Series Clips

8:15

Dr. Öğretim Üyesi M. Kemal
Temel

Tarihte Türkiye Cumhuriyeti’nde Çiçekle Mücadele

8:30

Öğr.Gör. Tanju Güdük Doç.Dr. Selda Uca

Turizm Sektöründe Paylaşım Ekonomisi ve Aşırı Turizm Üzerine
Bir Literatür Araştırması: Türkiye’deki Lisansüstü Tez
Çalışmaları

8:45

Doç.Dr. Salih Gülerer Görkem Akgül

̇ ler
̇ Ders Kitabında
̇
7. Sınıf Sosyal Bilgi
Yer Alan Görselleriṅ
̇
̇
̇
Sosyal Bilgiler Programındaki Değerler Açısından İṅ celenmesi ̇

9:00

Çay Kahve Arası

2. Oturum

salon1 (1. Gün - 2. Oturum)
Oturum Başkanı

Oturum Başkan Yrd.

Prof.Dr. Şevki Özgener
Sıra

Yazar Bilgisi

Bildiri Bilgileri

9:15

Prof.Dr. Şevki Özgener Araştırmacı Nuran
Salman

̇ k̇ ve Algılanan Motivasyon
̇
̇ ni
̇ ṅ Örgütsel
Örgütsel Atikli
İk̇ limi
̇
̇
̇
Vatandaşlık Davranışları Üzerine Etkileri: Nevşehiṙ İl̇ i ̇ Örneği ̇

9:30

Araştırmacı Rabia Güzel
- Prof.Dr. Selahattin
Gönen

Kavram Karikatürleriyle Zenginleştirilmiş Eğitsel Drama
Tekniğinin 7.Sınıf Öğrencilerinin Saf Madde ve Karışımlar
Konularındaki Akademik Başarılarına Etkisi

9:45

Nizamettin Onatoğlu

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okullarda İş̇ Sağlığı ve Güvenliği
Uygulamalarına İl̇ işkin Yönetici Görüşleri
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Sıra

Yazar Bilgisi

Bildiri Bilgileri

10:00

Doç.Dr. Kadir Caner
Doğan

Yeni Kamu Hizmeti Paradigması

10:15

Dr. Öğretim Üyesi Filiz
Yıldırım

Evliya Çelebi Seyahatnâmesi’nde Balkan Nehirleri (BosnaArnavutluk- Karadağ- Sırbistan- Hırvatistan)

10:30

Çay Kahve Arası

salon 2 (1. Gün - 2. Oturum)
Oturum Başkanı

Oturum Başkan Yrd.

Sıra

Yazar Bilgisi

Bildiri Bilgileri

9:15

Aslıhan Akdeniz - Hasan Demirbaş

Çözgülü Örgü Nylon Kumaş Geliştırerek Grafen
Oksit Kaplamalı Kumaşların Yüzey Özelliklerinin
İṅ celenmesi

9:30

Dr. Öğretim Üyesi Bekir Yıldırım

Türkiye’nin Bazı Endemik Lathyrus L.
Taksonlarının Toplam Biyoaktif İç̇ erikleri ve
Antioksidan Özellikleri

9:45

Araştırmacı Murat Türkmenoğlu - Doç.Dr.
Elçin Yılmaz

Su Saflaştırma Havuzlar ve Endüstri ̇ İç̇ iṅ
Uygulamaları

10:00

Dr. Eliḟ Tüzün

The Preparation and Characterization of CmcSilica Composites: Digital Characterization

10:15

Fevzi Nurdan - Prof. Dr. Mehmet Ali Ergün
- Dr. Öğr. Üyesi Burak Sezenöz - Prof. Dr.
Hakkı Taştan

̇
̇
̇
̇
Non-İskemik̇ Dilate
Kardiyomi
yopati
̇ ̇ Analizi
̇ ̇
Hastalarında Tüm Ekzom Dizi

10:30

Çay Kahve Arası

3. Oturum
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salon1 (1. Gün - 3. Oturum)
Oturum Başkanı

Oturum Başkan Yrd.

Prof.Dr. Fatma Feryal Çubukçu
Sıra

Yazar Bilgisi

Bildiri Bilgileri

10:30

Öğr.Gör. Murat Ata - Prof.Dr. Fatma
Feryal Çubukçu

̇
̇
Çok Kültürlü Metinlerle
Değerler Eğiti̇ m

10:45

Öğr.Gör. Mehmet Sadık Çoban - Dr.
Öğretim Üyesi Abdurrahman Çalık

̇ :̇ Van İl̇ indeki
̇
̇
İslam İş̇ Ahlâkının İş̇ Çıktılarına Etkileri
̇ Biṙ Araştırma
Bankalar Üzerine

11:00

Dr. Öğretim Üyesi Berker Bulut ̇
Ravzanur Çiçolar

̇ rme
̇
İşlevsel Okuryazarlık Ölçeği ̇ Gelişti
Çalışması

11:15

Dr. Öğretim Üyesi Berker Bulut ̇
Ravzanur Çiçolar

Sınıf Öğretmenı ̇ Adaylarının Öz Yansıtma
Süreçlerı ̇nı ̇n Vı ̇deo Kayıtları Aracılığıyla
İncelenmesı ̇

11:30

Öğr.Gör. Elif Özbek

Çalgı Eğitiminde Psikolojik Beceri Antrenmanının
Zihinsel Prova Tekniği Olarak Kullanılması

11:45

Çay Kahve Arası

salon 2 (1. Gün - 3. Oturum)
Oturum Başkanı

Oturum Başkan Yrd.

Doç.Dr. Tuba Yağcı
Sıra

Yazar Bilgisi

Bildiri Bilgileri

10:30

Mustafa Berat Meşe - Doç.Dr. Tuba Yağcı

Bilecik İl̇ i’nde Lutra Lutra (Avrasya Su Samuru)
Türünün Tespiti ve Yayılış Alanlarının
Belirlenmesi
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Sıra

Yazar Bilgisi

Bildiri Bilgileri

10:45

Araştırmacı Hatice Özsoy - Dr. Öğretim
Üyesi Ayşin Zülfikaroğlu - Prof.Dr.
Çiğdem Yüksektepe Ataol - Arş.Gör.
Emine Çelikoğlu - Dr. Öğretim Üyesi
Önder İḋ il

Yeni Bir Üç Dişli Nno Hidrazonoksim Ligandının
ve Mononükleer Ni(Iı) Kompleksinin Sentezi, XIşını Kırınım Yapıları, Spektroskopik Özellikleri ve
Biyolojik Çalışmaları

11:00

Esra Çolak - Dr. Öğretim Üyesi Demet
Doğan

Apoptosis in Fish: Modulation by Oxidative Stress

11:15

Dr. Öğretim Üyesi Ramazan Erdem

Bazı Bitki Organlarında Ag Konsantrasyonunun
Topraktaki Ag Konsantrasyonlarına Bağlı Değişimi

11:30

Hüseyin Mert Şahiṅ - Recep Mert Avcı Uzman Mert Vatansever

̇
̇
Bulaşık Yıkama Makineleri
nde
Isı Geri ̇ Kazanımı
̇ ̇ ve Deneysel
Sağlayan Eşanjör Prototipi
Çalışmaları

11:45

Çay Kahve Arası

4. Oturum

salon1 (1. Gün - 4. Oturum)
Oturum Başkanı

Oturum Başkan Yrd.

Öğr.Gör. Meltem Gül
Sıra

Yazar Bilgisi

Bildiri Bilgileri

11:45

Öğr.Gör. Meltem Gül

̇ ṅ Geleceği ̇
Endüstri ̇ 4.0 İl̇ e Muhasebe Mesleğini

12:00

Dr. Öğretim Üyesi
Şeyma Bozkurt Uzan

̇
̇ m
̇ Teknolojisi̇ ̇
Türkiye’de
Bulut Bili̇ şi

12:15

Dr. Lütfi Sürücü

Psikolojik Güçlendirmenin İş̇ Yaşam Kalitesine Etkisinin Kuşak
Farklılıklarına Göre İṅ celenmesi (X, Y ve Z Kuşakları)
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Sıra

Yazar Bilgisi

Bildiri Bilgileri

12:30

Dr. Öğretim Üyesi
Cemil Şenel

Finansal Sistemde Bankacılığın Önemi – Türk Bankacılık
Sektörünün Finansal Temel Büyüklükler Açısından İṅ celenmesi

12:45

Dr. Öğretim Üyesi Salih
Serkan Kaleli ̇

Toplum 5.0 Odağında Yapay Zekâ

13:00

Çay Kahve Arası

salon 2 (1. Gün - 4. Oturum)
Oturum Başkanı

Oturum Başkan Yrd.

Dr. Figen Taşcı Durgut
Sıra

Yazar Bilgisi

Bildiri Bilgileri

11:45

Dr. Figen Taşcı Durgut

̇ ve Yeni ̇ Nesil̇
Tarımda Yeni ̇ Teknolojiler
Uygulamalar

12:00

̇ Gedik̇ Balay
Dr. Öğretim Üyesi İk̇ lim

Nadarajah-Haghighi Lomax Dağılımının
Parametreleri İçin Tahmin Yöntemlerinin
Karşılaştırılması ve Bir Kanser Verisi İçin
Uygulaması

12:15

Okan Kurnaz - Umar İġ an - Zafer Sever Erim Ertürk - Öğr. Görevlisi Kamil Çayırlı

İstatistiksel Yöntemler ve Makine Öğrenmesi
Yöntemleri ile Gayrimenkul Değerlemesi

12:30

Rıdvan Cömert - Dr. Öğretim Üyesi Ersiṅ
Korkmaz

Sinyalize Kavşaklarda Devre Süresinin Etkisinin
Simülasyon Tekniği ile İṅ celenmesi: Kırıkkale
Örneği

12:45

Araştırmacı Erkan Elihan - Dr. Öğretim
Üyesi Deniz mihçıoğlu - Dr. Öğretim Üyesi
Türkan Gürer - Dr. Öğretim Üyesi Alper
Aytekin

Kolorektal Kanserde Mir-564 ve Mir-718
Ekspresyon Düzeylerinin Araştırılması

13:00

Çay Kahve Arası
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5. Oturum

salon1 (1. Gün - 5. Oturum)
Oturum Başkanı

Oturum Başkan Yrd.

Öğr.Gör. Ferhan Uçak
Sıra

Yazar Bilgisi

Bildiri Bilgileri

13:00

Öğr.Gör. Ferhan Uçak

̇
̇
̇
̇ ṅ
Bıst 50 Endeksinde
Yer Alan Şirketleri
ṅ Misyon
İḟ adelerini
̇
̇
̇
̇
̇
̇
Kurumsal Eşbiçimlilik Kapsamında İncelenmesi

13:15

Gevher Banu Küçük

̇
̇ ṅ Mesnevi ̇ Şerhi’nde
̇
̇
Tâhirü’lMevlevi’ni
(13.- 14. C.) Hadisler

13:30

Dr. Öğretim Üyesi İṅ ci ̇
Merve Altan

The Effect of Fınancıal Rısks On Fırm Value: Banks Sector Case

13:45

Dr. Öğretim Üyesi G.
Motif Atar

Reklamdaki Kaynak Çekiciliğinin ve Uzmanlığın Tüketici Algısına
Etkileri

14:00

Doç.Dr. Elifhan Köse Çal

Fransız Devrimi’nde “siyasal Hak” Tartışmaları ve Kadınların
Siyasal Katılımı

14:15

Çay Kahve Arası

salon 2 (1. Gün - 5. Oturum)
Oturum Başkanı

Oturum Başkan Yrd.

Doç.Dr. Kubilay Yıldırım
Sıra

Yazar Bilgisi

Bildiri Bilgileri

13:00

İṙ em Pak - Doç.Dr. Kubilay Yıldırım

Türkiye Kıyılarından Toplanan Gracilaria Türü
Kırmızı Yosunlardan Agar Üretiminin Optimize
Edilmesi

Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi (UBCAK)

Sıra

Yazar Bilgisi

Bildiri Bilgileri

13:15

Dr. Hikmet Kadakal - Dr. Öğretim Üyesi
Alper Aytekin - Dr. Öğretim Üyesi Türkan
Gürer - Dr. Öğretim Üyesi Deniz mihçıoğlu

Kolorektal Kanserler Vakalarında Mir-2861 ve
Mir-5011-5p Ekspresyon Seviyelerinin
Değerlendirilmesi

13:30

Dr. Ülge Taş

Otomotiv Sektörünün İḣ racat-İthalat Dengesi

13:45

Dr. Öğretim Üyesi Murat Alparslan Güngör
- Öğr.Gör. Fazlı Engin Tombuş - Prof.Dr.
Mahmut Yüksel - Prof.Dr. Can Ayday

Görüntü Birleştirme Yöntemlerinde
Performans Analizi

14:00

Dr. Ecren Uzun Yaylacı

Antibacterial Activity of Marine-Culturable
Rhodococcus Species Collected From
Aquaculture Cage Surface Waters

14:15

Çay Kahve Arası

6. Oturum

salon1 (1. Gün - 6. Oturum)
Oturum Başkanı

Oturum Başkan Yrd.

Sıra

Yazar Bilgisi

Bildiri Bilgileri

14:15

Ayhan Öztürk

Örgütsel Politika Üzerine Sistematik Literatür Taraması ve
Bibliyometrik Analiz

14:30

Dr. Öğretim Üyesi
Münevvere Yıldız

̇ si
̇ :̇ Türkiye
̇
Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Ekonomik̇ Güven İl̇ işki
Örneği ̇

14:45

Solmaz Erbaş - Prof.Dr.
Seher Balcı Çelik̇

Özel Yetenekli Öğrencilerin Farklı Değişkenler Açısından
Mükemmeliyetçilik, Öz-Şefkat ve Benlik Saygısı Düzeylerinin
İṅ celenmesi

Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi (UBCAK)

Sıra

Yazar Bilgisi

Bildiri Bilgileri

15:00

Dr. Abdullah Kılıçarslan

İşlem Maliyeti ve Piyasa Yoğunlaşmasının Elüs Piyasasının
Gelişimi Üzerindeki Rolü

15:15

Nurcan Uğurlu - Doç.Dr.
Abdulkerim Karadeniż

̇ ṅ Eleştirel
̇ Okuma Becerisi̇ ni
̇ ̇ Etkileyen
̇
Öğrencileri
Faktörler: Biṙ
̇
Meta-Analiz Çalışması

15:30

Çay Kahve Arası

salon 2 (1. Gün - 6. Oturum)
Oturum Başkanı

Oturum Başkan Yrd.

Dr. Öğretim Üyesi Fahreddin Şükrü Torun
Sıra

Yazar Bilgisi

Bildiri Bilgileri

14:15

Zuhal Taş - Dr. Öğretim Üyesi
Fahreddin Şükrü Torun

Bir Paralel Hibrit Yöntemin Değişken Yük-Dengesizlik
Eşik Değerleri İç̇ in Performans Analizi

14:30

Erkan Eraslan - Doç.Dr. Melis Ulu
Doğru

Schwarzschild Blackholes in F(R,φ,x) Theory

14:45

Dr. Ferhat Ceritbinmez - Araştırmacı
Yiğit Güngör - Araştırmacı Ayberk
Salim Mayıl

Fırınlarda Kullanılan Formlu ve Formsuz Tepsilerin
Mukavemet Değerlendirmesi

15:00

Dr. Öğretim Üyesi Gonca Özdemir
Tarı - Dr. Öğretim Üyesi Seher Meral

Structural Properties of (E)-N-(4-(Tert-Butoxy)-2Nitrophenyl)-1-(5-Nitrothiophen-2-Yl)methanimine)
Using the Dft Approach

15:15

Dr. Ferhat Ceritbinmez - Araştırmacı
Ayberk Salim Mayıl

Formlu Fırın Tepsisinin Termal Gerilme Analizi

2. Gün
1. Oturum

Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi (UBCAK)

salon1 (2. Gün - 1. Oturum)
Oturum Başkanı

Oturum Başkan Yrd.

Dr. Nazlı Ceren Şahiṅ
Sıra

Yazar Bilgisi

Bildiri Bilgileri

8:00

Dr. Nazlı Ceren
Şahiṅ

Dönüşümcü ve Etkileşimci Liderlik Tarzlarının İş̇ gören Performansı ve
Örgütsel Yaratıcılık Üzerindeki Etkisi

8:15

Dr. Arif Çelik̇

̇ nde
̇
̇
̇ ṅ Önemi;̇ Biṙ Maden İş̇ letmesi ̇ Örneği ̇
Enerji ̇ Tüketimi
İş̇ Makineleri
ni

8:30

Araştırmacı
Mehmet Faith
Özen

Mevzuat Değişikliğinin Buğday ve misır Alan Değişimlerine Etkisinin
Uzaktan Algılama Görüntüleri İl̇ e Belirlenmesi: Harran Ovası Örneği

8:45

Dr. Öğretim Üyesi
İl̇ kay Yıldırım

Tautomerization in 2-"(4-(4-Chlorophenyl)thiazole-2Yl)hydrazonomethyl"phenol: A Dft Study

9:00

̇
Araştırmacı Hikmet
Güler

̇
Atmosferik̇ Basınçlı Soğuk Plazma Uygulaması İl̇ e Plastikleri
ṅ Yapışma
̇
̇
Mukavemetinin Artırılması

9:15

Çay Kahve Arası

salon 2 (2. Gün - 1. Oturum)
Oturum Başkanı

Oturum Başkan Yrd.

Dr. Öğretim Üyesi Sibel Çelik̇
Sıra

8:00

Yazar Bilgisi

Bildiri Bilgileri

Dr. Öğretim Üyesi Sibel Çelik̇

(E) - {2- "6- (2-Klorofenoksi) -5-Floropirimidin-4-Yiloksi"
Fenil} (5,6-Dihidro-1,4,2-Dioksazin-3-Il) Metanon-OMetiloksim Nin Aım, Elf, Ncı ve Nbo Çalışması : Dft
Yaklaşımı

Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi (UBCAK)

Sıra

Yazar Bilgisi

Bildiri Bilgileri

8:15

Araştırmacı Aslıhan Cebeci ̇

̇ ̇ Aa7075
Öğütülmüş ve Öğütülmemiş̇ Rha Takviyeli
̇ ̇ Kompozitleri
̇
̇ ̇
Matrisli
ṅ Toz Metalurjisi̇̇ İl̇ e Üretimi

8:30

Dr. Öğretim Üyesi Fatih Doğan Prof.Dr. Serkan Subaşı - Dr. Heydar
Dehghanpour - Muhammed Maraşlı

Ferrokrom Dolgulu Cf Takviyeli Elektriksel İl̇ etken
Polimerik Betonların Mühendislik Özelliklerinin
Karakterizasyonu

8:45

Dr. Sertaç Samed Seyitoğlu

Tarımsal Biyokütle Potansiyelinin Belirlenmesi: Çorum
Örneği

9:00

̇
Dr. Öğretim Üyesi Semiye Demircan
- Zekiye Kart

Statik Olmayan İş̇ aret Dili Kelime Hareketlerinin Gerçek
Zamanlı Tespiti

9:15

Çay Kahve Arası

2. Oturum

salon1 (2. Gün - 2. Oturum)
Oturum Başkanı

Oturum Başkan Yrd.

Prof.Dr. Osman Yazıcıoğlu
Sıra

Yazar Bilgisi

Bildiri Bilgileri

9:15

Araştırmacı Emre Uzun Prof.Dr. Osman Yazıcıoğlu

̇
̇ Çalışmalarının
Kentsel Sorunların Çözümünde Biṙ İl̇ çe Belediyesi
̇ ve Modelleme İl̇ e Analizi
̇ ̇
Benzetim

9:30

Aysu Tokur - Prof.Dr.
Coşku Kasnakoğlu

̇ ̇ Üreten İż oleli ̇ Güç
Pı Kontrolör Tabanlı Yüksek Çıkış Gerili̇ mi
̇ si̇ ̇ Tasarımı
Yüksekltici

9:45

Prof.Dr. Özkan Küçük Hakan Bozcu

Sır Atığı ve Farklı Ergiticilerin Yumuşak Porselen Massede Yarı
Saydamlığa Etkisinin İṅ celenmesinin Taguchi Yöntemi
Kullanılarak Optimizasyonu

Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi (UBCAK)

Sıra

Yazar Bilgisi

Bildiri Bilgileri

10:00

Dr. Öğretim Üyesi Hakan
Serbest

Farklı Tahıl Matrikslerinde Bulunan Mefenpir-Dietilin Gaz
Kromatografisi-Alev İẏ onlaştırıcı Dedektör (Gc-Fıd) Sistemi ile
Tayini

10:15

Zir. Müh. Ranan Işık - Dr.
Öğr. Üyesi Yakup Çıkılı

Cucurbitaceae Familyası Türlerinde Kadmiyum Stresinin
Azaltılmasına Nitrik Oksitin Etkisi

10:30

Çay Kahve Arası

salon 2 (2. Gün - 2. Oturum)
Oturum Başkanı

Oturum Başkan Yrd.

Doç.Dr. Burak Öztürk
Sıra

Yazar Bilgisi

Bildiri Bilgileri

9:15

Araştırmacı Muhammed
Bilgin Sukan - Doç.Dr. Burak
Öztürk

̇
̇ ngs
̇ Ürünlerini
̇ ṅ Korozyon
Alüminyum
Alaşımlı Fitti
Davranışlarının İṅ celenmesi ̇

9:30

Arş.Gör. Sedat Bilgili - Gökçe
Manap - Dr. Öğretim Üyesi
Alper Kamil Demir

Adlandırılmış Veri Ağlarında Ronr Yönlendirme
Mekanizması İçin Ttl Modifikasyonu

9:45

Araştırmacı Nurgül Topal
Ardoğan

Covid-19 Pandemisinde Uzaktan Eğitim Süreci
Memnuniyetinin İk̇ ili Lojistik Regresyon Analizi İl̇ e
İṅ celenmesi: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Örneği

10:00

Arş.Gör.Dr. Betül Ayman Doç.Dr. Mehmet Turgut

Sürdürülebilirlik Yol Haritasının Belirlenmesinde Hibrit Bir
Kalite Fonksiyon Yayılımı Yaklaşımı: Ağız ve Diş Sağlığı
Hizmeti Sunulan Özel Bir Sağlık Kuruluşunda Uygulama

10:15

Dr. Öğretim Üyesi Gökay
Aydın - Mehmet Kınalı Prof.Dr. Arif Baran

Triazol Karbaşeker ve Şalkon Yapı İṡ keletine Sahip
Ftalosiyanin Sentezi

Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi (UBCAK)

Sıra

Yazar Bilgisi

10:30

Çay Kahve Arası

Bildiri Bilgileri

3. Oturum

salon1 (2. Gün - 3. Oturum)
Oturum Başkanı

Oturum Başkan Yrd.

Prof.Dr. Fatma Ünal
Sıra

Yazar Bilgisi

Bildiri Bilgileri

10:30

Arş.Gör. Ece Akbaş - Prof.Dr.
Fatma Ünal - Prof.Dr. Deniz
Yüzbaşıoğlu

Gadobutrolün Genotoksisitesinin İṅ san Periferik
Lenfositlerinde Mikronükleus Testi ile Değerlendirilmesi

10:45

Muhammed Benek - Dr.
Öğretim Üyesi Selen Aktan

Betonarme Binaların Deprem Risklerinin Birinci Kademe
Değerlendirme Yöntemiyle Belirlenmesi Üzerine Bir Saha
Çalışması: Çanakkale İl̇ Merkezi Örneği

11:00

̇ ṫ
Arş.Gör.Dr. Neşe Çakır Yiği

Poli (Ε-Kaprolakton)/polistiren Karışımlarının BetaSiklodekstrin Uç Fonksiyonlu Polistiren ile
Uyumlaştırılması

11:15

Dr. Öğretim Üyesi Hümeyra
Bolakar Tosun

Türkiyede ve Dünyada Ulaşım Maliyetleri ve Ekonomik
Kalkınmaya Etkisi

11:30

Araştırmacı Emrah Sezer Araştırmacı Teoman Berkay
Ayaz - Araştırmacı Erkan Çelik

A Dimension Reduction Study for Campaign Success
Prediction

11:45

Çay Kahve Arası

Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi (UBCAK)

salon 2 (2. Gün - 3. Oturum)
Oturum Başkanı

Oturum Başkan Yrd.

Prof.Dr Murat Eyvaz
Sıra

Yazar Bilgisi

Bildiri Bilgileri

10:30

Assoc.prof.Dr Murat Eyvaz - Researcher Ahmet Selçuk Göver Researcher Savaş Berke Şen - Researcher Enes Yıldırım Researcher Dr. Ahmed Albahnasawi - Researcher Havva Ağır Researcher Nurullah Özdoğan - Research Assistand Dr. Ercan
Gürbulak - Prof.Dr Ebubekir Yüksel

Physicochemical PreTreatment of Textile Dyes

10:45

Assoc.prof.Dr Murat Eyvaz - Researcher Enes Yıldırım Researcher Ahmet Selçuk Göver - Researcher Savaş Berke Şen
- Researcher Dr. Ahmed Albahnasawi - Researcher Havva Ağır
- Researcher Nurullah Özdoğan - Research Assistand Dr. Ercan
Gürbulak - Prof.Dr Ebubekir Yüksel

Life Cycle Assessment of
Wastewater Treatment

11:00

Assoc.prof.Dr Murat Eyvaz - Researcher Savaş Berke Şen Researcher Enes Yıldırım - Researcher Ahmet Selçuk Göver Researcher Dr. Ahmed Albahnasawi - Researcher Havva Ağır Researcher Nurullah Özdoğan - Research Assistand Dr. Ercan
Gürbulak - Prof.Dr Ebubekir Yüksel

Sulphate Radical Based
Oxidation of Textile Dyes

Dr. Sinan Kartal - Dr. Öğretim Üyesi Fırat Arslan

Türkiye’de Kuraklığa Bağlı
Olarak Sulama Alanında
Alınan Önlem ve Kararlar

11:30

̇
̇ ̇
Dr. Öğretim Üyesi Semiye Demircan
- Havva Nur Ezginci

Göz Fundus
Görüntülerinden Diyabetin
Sebep Olduğu Göz
Hastalıklarının Tespiti

11:45

Çay Kahve Arası

11:15

4. Oturum

Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi (UBCAK)

salon1 (2. Gün - 4. Oturum)
Oturum Başkanı

Oturum Başkan Yrd.

Doç.Dr. Emrah Öztürk
Sıra

Yazar Bilgisi

Bildiri Bilgileri

11:45

̇
Elif Şimşek
- Doç.Dr. Emrah
Öztürk

İçme Suları ve Atıksulardan Benzotriazol Giderim
Yöntemlerinin Değerlendirilmesi

12:00

Rümeysa Can - Dr. Emel
Karakılıç - Prof.Dr. Arif Baran

Floresans Özellikli Kalkon İç̇ eren Yeni Karbazol Türevlerinin
Sentezi ve Uygulamaları

12:15

Dr. Emel Karakılıç - Prof.Dr.
Arif Baran

Substitue Azol Grupları İç̇ eren Cox İṅ hibitörü Bazlı
Metaloftalosiyaninlerin Sentezi ve Uygulamaları

12:30

Dr. Sümeyye Çol - Prof.Dr. Arif
Baran

Karbazol Temelli Periferik Pozisyonda Yeni Çinko
Ftalosiyanin Sentezi ve Biyolojik Aktiviteleri

12:45

Dr. Emel Karakılıç - Prof.Dr.
Arif Baran

İzoindolin Türevi Bileşiklerin Sentezi ve Floresans
Özelliklerinin İṅ celenmesi

13:00

Çay Kahve Arası

salon 2 (2. Gün - 4. Oturum)
Oturum Başkanı

Oturum Başkan Yrd.

Dr. Cenk Mustafa Güven
Sıra

Yazar Bilgisi

Bildiri Bilgileri

11:45

Dr. Cenk Mustafa
Güven

Ovaryan Endometriomayı Klinik Olarak Taklit Eden Bir
İṅ traligamenter Myom Vakası

12:00

Dr. Hüseyin Fahri Martlı

Yüksek Alvarado Skoru ve Geriatrik Yaş İl̇ işkisi

Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi (UBCAK)

Sıra

Yazar Bilgisi

Bildiri Bilgileri

12:15

Dr. Öğretim Üyesi
Özlem Üçer

̇
̇ Materyallerindeki
̇
̇ Hi̇stopatolojik̇ Sonuçlarımız
Kolesistektomi

12:30

Arş.Gör.Dr. Metin Berk
Kasapoğlu

̇ plant Cerrahisi Sırasında Oluşabilecek
Maksillada Dental İm
Komplikasyonlar ve Çözümleri: Vaka Serisi

12:45

Arş.Gör.Dr. Metin Berk
Kasapoğlu

̇ plant Tedavisi
Sistemik Hastalığı Olan Bireylerde Dental İm
Yaklaşımları

13:00

Çay Kahve Arası

5. Oturum

salon1 (2. Gün - 5. Oturum)
Oturum Başkanı

Oturum Başkan Yrd.

Prof.Dr. Arif Baran
Sıra

Yazar Bilgisi

Bildiri Bilgileri

13:00

Dr. Sümeyye Çol - Prof.Dr. Arif Baran

Yeni Karbazol Çinko Ftalosiyanin Sentezi, ΑGlukosidaz ve Karbonik Anhidraz I-Iı
İż oenzimleri Üzerindeki İṅ hibitör Etkilerinin
Araştırılması

13:15

Doç.Dr. Kadriye Uruç Parlak

̇
Salisi̇ li̇ k̇ Asiti̇ ṅ Tuz Stresi ̇ Altında Yetişen
̇
̇ ṅ Gelişi̇ m
̇ ve
Buğday ve Arpa Fideleri
ni
̇ dan
̇
̇
̇ Etkisi̇ ̇
Antioksi
Savunma Sistemi
ne

13:30

Prof.Dr. Ayşe Nilüfer Özaydın - Arş.Gör.
Fatma Burcu Doğanç - Ozan Çakmak Muhammed Taha Çelebi - Hejar Pola Acun Fergan Demir - Metehan Mert

̇ k̇ Öğrencileri
̇ ni
̇ ṅ
Biṙ Tıp Fakültesi ̇ Preklini
̇ Cinsel
̇
Homofobi ̇ Düzeyleriyle
Sağlık ve Üreme
̇ ̇ Tutum ve Davranışları:
Sağlığı Hakkındaki ̇ Bilgi
̇
Biṙ Kesitsel
Araştırma

13:45

Öğr.Gör. Mehmet Çeçen - Prof.Dr. Ertan
Yanıkoğlu

Radyal Dağıtım Sisteminde Transformatör
Bağlantı Tiplerinin Gerilim Sarkmalarına Etkisi

Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi (UBCAK)

23

Sıra

Yazar Bilgisi

Bildiri Bilgileri

14:00

Dr. Öğretim Üyesi Gülçin Dinç Yalçın Araştırmacı Tuğçe Yavuz - Araştırmacı
Şüheda Altıntaş

Home Healthcare Routing Problem Under the
Constraint of a Balanced Workload

14:15

Çay Kahve Arası

salon 2 (2. Gün - 5. Oturum)
Oturum Başkanı

Oturum Başkan Yrd.

Dr. Uğur Özgürbüz
Sıra

Yazar Bilgisi

Bildiri Bilgileri

13:00

Dr. Uğur Özgürbüz

Endoskopik Laminektomi Vakasında Preemptif Oral
Tramadolün Postoperatif Ağrı Üzerindeki Deneyimimiz

13:15

Arş.Gör.Dr. Fatma Ezgi Can

Glütensiz Diyetin Otoimmün Tiroid Hastalıkları Üzerine Etkisi:
Bir Meta-Analiz

13:30

Dr. Öğretim Üyesi Gökhan
Karademir

Primer Gonartroz Tanılı Hastalarda Uygulanan Bağ Kesen ve
Bağ Koruyan Total Diz Artroplastisi Tedavi Sonuçlarının
Karşılaştırılması

13:45

Dr. Öğretim Üyesi Erhan
Kaya - Uzman Sinan
Görmez

Spor Yaralanmaları ile İlgili 2001'den 2020'ye Kadar Olan
Yayınların Bibliyometrik Analizi

14:00

Arş.Gör. Faruk Dişli Prof.Dr. Sedat Yıldız

̇
̇ ği
̇ ṅ Önlenmesinde
̇
Elısa Testlerinde
Yanlış Poziti̇ fli
Farklı
̇ ği
̇ ̇
Bloklama Ajanlarının ve Yıkamanın Etkinli

3. Gün
1. Oturum

Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi (UBCAK)

salon1 (3. Gün - 1. Oturum)
Oturum Başkanı

Oturum Başkan Yrd.

Dr. Uğur Özgürbüz
Sıra

Yazar Bilgisi

Bildiri Bilgileri

8:00

Dr. Mehmet Alpay Çal

Lumbosakral Bölgede Dev Kemik̇ Fragmanlı
̇
Disrafi
k̇ Hamartom: Olgu Sunumu

8:15

Uzman Ecem Bostan

Mrna Covid-19 Aşısını Takiben Gözlenen İk̇ i
Kutanöz Liken Planus Vakası

8:30

Doç.Dr. Hülya Kulakçı Altıntaş

Covid-19 Pandemisinde Gebelerin Yaşadığı
Koronavirüs Korkusu ve Aksiyetesi ile Covid-19
Aşısına Yönelik Tutumları Arasındaki İl̇ işkinin
Değerlendirilmesi

8:45

Arş.Gör. Esra Nur Avukat - Doç.Dr. Canan
Akay - Uzman Mirac Berke Topcu Ersöz Prof.Dr. Emre Mumcu - Prof.Dr. Suat Pat Dr. Öğretim Üyesi Demet Erdönmez

Helyum Plazma Uygulanmış Polimetil
Metakrilat Yüzeylerde Candida Albicans
Biyofilm Oluşumunun Değerlendirilmesi

9:00

Uzman Recep Erçin Sönmez

Olağandışı Kolorektal Karaciğer Metastazı
Paterni: Tek Vaka Çalışması

9:15

Çay Kahve Arası

salon 2 (3. Gün - 1. Oturum)
Oturum Başkanı

Oturum Başkan Yrd.

Dr. Öğretim Üyesi Hatice Öner
Sıra

Yazar Bilgisi

Bildiri Bilgileri

8:00

Dr. Öğretim Üyesi Hatice
Öner - Mine Ogün

Gençler, Gelecek Kaygısı İç̇ iṅ İṅ terneti,̇ Biṙ Baş Etme Aracı Olarak
̇
̇ Öğrencisi
̇ ni
̇ ṅ Görüşleri ̇
Kullanıyorlar mi': Biṙ Grup Üniversi
te

Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi (UBCAK)

Sıra

Yazar Bilgisi

Bildiri Bilgileri

8:15

Dr. Murat Kaan Durgut Arş.Gör.Dr. Merve İḋ er

Feli̇ne Panlökopeni̇ İ̇le Enfekte Kedi̇lerde Bazı Hemogram ve Kan
̇ ṅ Mortali̇te İl̇ e İl̇ işki
̇ si̇ ̇
Gazı Parametrelerini

8:30

Dr. Kürşat Akbuğa - Dr.
Hatice Kayıkçıoğlu

Aort Sertlik Parametreleri ile Ast/alt Oranı Arasındaki İlişkinin
Değerlendirilmesi

8:45

Uzman Hüseyin Üçer

̇
̇
̇
̇ ṅ İż lenmesi ̇
Türkiye'de
Boyun Ağrılarının Mevsimselli
kleri
ni

9:00

Dr. Öğretim Üyesi Çağrı
Büyükkasap

Tiroid Papiller Mikrokarsinomlarının Klinik Özellikleri, Tek
Merkez Deneyimi

9:15

Çay Kahve Arası

2. Oturum

salon1 (3. Gün - 2. Oturum)
Oturum Başkanı

Oturum Başkan Yrd.

Prof.Dr. İl̇ han Gürbüz
Sıra

Yazar Bilgisi

Bildiri Bilgileri

9:15

Dr. Öğretim Üyesi Tuğba Günbatan
- Araştırmacı Elif Dilmaç - Uzman
Melike Sucu - Prof.Dr. İl̇ han
Gürbüz

̇
̇
̇ leri
̇ ṅ Kimotri
̇
̇ ṅ İṅ hibe
̇
Türkiye'de
Yetişen
Bazı Bitki
psi
̇ ̇ Aktivi
̇ teleri
̇
̇
Edici

9:30

Dr. Şenel Altun - Dr. Mehmet Atay

Büyük Safen Ven Yetmezliğinde Radyofrekans
Ablasyon Yöntemiyle Tedavi Edilen Hastaların Yaşam
Kalitelerindeki Değişikliklerin Cıvıq-20 Anketi ile
Değerlendirilmesi

9:45

Dr. Yeliz Şimşek

̇ ̇
Travmatik̇ Vertabra Kırıklarının Analizi

10:00

Dr. Başak Boynueğri - Prof.Dr.
Pınar Atukeren

̇
Ülseratiḟ Koliṫ Hastalarında İṅ flamatuar Belirteçleri
ṅ
̇
̇
̇
̇
̇
̇
̇
̇
Nitrozatif Stresle İlişkilendirilmesi

Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi (UBCAK)

Sıra

Yazar Bilgisi

Bildiri Bilgileri

10:15

Ali Fatih Sağlam - Dr. Öğretim
Üyesi Erbil Murat Aydın

̇ nsel
̇
Spor Yapan Bi̇reyleri̇n Zihi
Dayanıklılık İl̇ e Yaratıcılık
̇ n İṅ celenmesi̇
Düzeylerini̇

10:30

Çay Kahve Arası

salon 2 (3. Gün - 2. Oturum)
Oturum Başkanı

Oturum Başkan Yrd.

Doç.Dr. Emine Kaçar
Sıra

Yazar Bilgisi

Bildiri Bilgileri

9:15

Öğr.Gör. Fatih Tan - Doç.Dr.
Emine Kaçar

Kronik Agomelatin Tedavisi, Yetişkin Dişi Sıçanlarda Stres
Kaynaklı Hormonal Fonksiyon Anormallikleri İç̇ in Alternatif
Bir Tedavi Mi'

9:30

Doç.Dr. Hakan Tekedere - Dr.
Öğretim Üyesi Lale Türkmen

Sağlık Teknikeri Öğrencilerinin Covıd-19 Pandemi Sürecinde
Bilgi Kaynakları

9:45

Arş.Gör.Dr. Bakiye Göker
Bağca

Astrositomda Güncel Tedavi Hedefleri Adaylarının
Biyoinformatik Araçlarla Tanımlanması

10:00

Doç.Dr. Çığır Biray Avcı

Anaplastik Astrositomda Mitokondriyal Dna Mutasyonları

10:15

Dr. Ali Eraslan - Dr. Sercan
Kural

Egzersiz Yapan Bireylerin Fitness Tesislerini Tercih Etme,
Memnuniyet ve Yeterlilik Düzeylerinin İṅ celenmesi

10:30

Çay Kahve Arası

3. Oturum

Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi (UBCAK)

salon1 (3. Gün - 3. Oturum)
Oturum Başkanı

Oturum Başkan Yrd.

̇
Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Biçer
Sıra

Yazar Bilgisi

Bildiri Bilgileri

10:30

Arş.Gör. Gamze Turkal - Melis Ece Boran - Dr.
̇
Öğretim Üyesi Yusuf Biçer

Propolis ve Sağlık Üzerine Etkileri

10:45

Dr. Öğretim Üyesi Volkan Ozavcı

Keratokonjunktivitisli Kedilerden Bakteriyel
Patojenlerin İḋ entifikasyonu ve
Antimikrobiyal Duyarlılıklarının Belirlenmesi

11:00

Dr. Nuran Gözpınar

Emosyonel Problemlerin Yavaş Bilişsel
Tempo ile Oyun Oynama Bozukluğu
İl̇ işkisindeki Aracı Etkisinin İṅ celenmesi

11:15

Doç.Dr. Hakan Tekedere - Dr. Öğretim Üyesi
Lale Türkmen

Sağlık Teknikeri Öğrencilerinin Covıd-19
Pandemi Sürecinde Dijital Öğrenme Araçları
Kullanım Tercihleri

11:30

Araştırmacı Şerife Kılıç - Arş.Gör. Tuğba
Kevser Uysal - Arş.Gör. Beyza Ecem Öz Bedir Arş.Gör. Emine Terzi - Arş.Gör. Elif Ercan Prof.Dr. Özen Özensoy Güler

Melanom Hücre Hatlarında Borik Asit
Uygulamasının Tirozinaz Enzim Aktivitesi
Üzerine Etkisinin İncelenmesi

11:45

Çay Kahve Arası

salon 2 (3. Gün - 3. Oturum)
Oturum Başkanı

Oturum Başkan Yrd.

̇ şen
̇
Dr. Öğretim Üyesi Nurdan Akçay Didi

Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi (UBCAK)

Sıra

Yazar Bilgisi

Bildiri Bilgileri

10:30

Dr. Öğretim Üyesi Nurdan Akçay
Di̇di̇şen - Dr. Öğretim Üyesi Zehra
Bahire Bolışık

Premature Bebeği Olan Babalara Web Ortamında
Yapılan Planlı Eğitimin Rol Algısı ve Bakım
Becerilerine Etkisinin İṅ celenmesi

10:45

̇
Dr. Öğr. Üyesi Yaprak Dilber Şimay
Demiṙ - Arş. Görevlisi Muhammet
Oğuzhan Dönmez - Öğr. Görevlisi
Azize Gizem Ergül

İki Farklı Kanser Hücresinde 2-Aminotiyazol Türevi
Bileşiğin Antimigratuvar Etkinliğinin İncelenmesi

11:00

Dr. Fikriye Karanfil Yaman

̇
̇ Tanılı Hastalar
Gestasyonel Diabetes
Mellitus
̇
̇
̇
Postpartum Dönemde Ne Oranda Diabet
Takipleri
ne
̇
Devam Ediyorlar' Neden'

11:15

Dr. Öğretim Üyesi Anıl Aysal - Doç.Dr.
Cihan Ağalar

Patoloji Raporundaki Kötü Haber: Total Hepatektomi
Materyalinde Kombine HepatosellulerKolanjiokarsinom Saptanmasi Karaciger Nakli Sonrasi
Sagkalimi Etkiliyor Mu'

11:30

Dr. Meriç Oruç

Yaşlı Hastalarda Böbrek Nakli

11:45

Çay Kahve Arası

4. Oturum

salon1 (3. Gün - 4. Oturum)
Oturum Başkanı

Oturum Başkan Yrd.

Dr. Öğretim Üyesi Bahattin Bulduk
Sıra

Yazar Bilgisi

Bildiri Bilgileri

11:45

Dr. Öğretim Üyesi Bahattin
Bulduk

̇
Sisplati
ṅ Uygulanan Ratlarda Resveratrolün Serum Üre
̇ Etkisi̇ ̇
Düzeyine

12:00

Seyhan Karabay Ildız

Viteksin’in Yüksek Yağlı Diyet ve Streptozotosinle
Oluşturulmuş Tip 2 Diyabetik Sıçanlar Üzerindeki Etkisinin
Araştırılması

Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi (UBCAK)

Sıra

Yazar Bilgisi

Bildiri Bilgileri

12:15

Dr. Öğretim Üyesi
Süleyman Çakıroğlu

Ergenlerde İ̇nternet Oyun Bozukluğu ve Psikopatoloji: Kişilik
İşleyişinin Aracı Rolü

12:30

Dr. Büşra Emir

Denetimsiz K-Ortalama Kümeleme Algoritması İçin Küme
Geçerlilik İndisleri Kullanılarak En Uygun Küme Sayısının
Belirlenmesi

12:45

Begüm Gürel Gökmen Prof.Dr. Tuğba Tunalı
Akbay

Anne Sütünün Buzdolabında Saklanması Sırasında
Biyokimyasal Parametrelerinin İncelenmesi

13:00

Çay Kahve Arası

salon 2 (3. Gün - 4. Oturum)
Oturum Başkanı

Oturum Başkan Yrd.

Dr. Öğretim Üyesi İṡ mail Ergen
Sıra

Yazar Bilgisi

Bildiri Bilgileri

11:45

Dr. Öğretim Üyesi
İṡ mail Ergen

̇ Tasarımı (Ux), Oyun Tasarımı İç̇ iṅ Neden Gereklidi
̇ r'̇
Deneyim

12:00

Dr. Öğretim Üyesi
İsmail Ergen

̇ Tasarımın Oyun ve Metaverse Üzerindeki
̇
̇ Etkisi̇ ̇
Bütünleşik̇ Diji̇ tal

12:15

Dr. Öğretim Üyesi
Hülya Demiṙ

̇ yetçi
̇
̇ Reklam Söylemleri:̇
Sosyal Medya Platformlarında Irkçı ve Cinsi
Hazır Yemek Zinciri Reklamlarının Göstergebilimsel Çözümlemesi

12:30

Dr. Öğretim Üyesi
Mehtap Yüksel
̇
Eğrilmez

Aktive Protein C'nin Murin Mikroglial Hücrelerde Lipopolisakkarit
ile İndüklenen Yüksek Mobilite Grup Kutu 1 Ekspresyonu Üzerindeki
Etkisi

12:45

Çay Kahve Arası

5. Oturum

Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi (UBCAK)

salon1 (3. Gün - 5. Oturum)
Oturum Başkanı

Oturum Başkan Yrd.

Prof.Dr. Aynur Ayşe Karaduman
Sıra

Yazar Bilgisi

Bildiri Bilgileri

13:00

Arş.Gör. Mustafa Sarı - Arş.Gör. Demet Öztürk Ahsen Ozil - Ayşe Nur Güler - Beyza Akgümüş Elif Sıla Gürsoy - Melissa Senanur Demirok Özlem Esra Demirci - Prof.Dr. Aynur Ayşe
Karaduman

Ofis Çalışanlarında Bel Ağrısı Görülme
Sıklığı ve Etkileyen Faktörlerin İṅ celenmesi

13:15

Arş.Gör. Mustafa Sarı - Arş.Gör. Demet Öztürk Ayşe Göncü - Bahadır Özer - Beyza Aydemir Duygu Nur Zaimoğlu - Miray Uçar - Prof. Dr.
Aynur Ayşe Karaduman

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
Öğrencilerinde Pes Planus ile Metatars
Genişliği ve Vücut Kütle İṅ deksi Arasındaki
İl̇ işkinin İṅ celenmesi

13:30

Dr. Öğretim Üyesi Onur Gezgin

Konya Bölgesindeki Travmatik Dental
Yaralanmaların Retrospektif Olarak
Değerlendirilmesi

13:45

Dr. Engin Küçükdiler

Total Tiroidektomi Klinik Deneyimlerim,
Uzmanlıkta 5. Yıl

14:00

Araştırmacı Damla Arslan - Prof.Dr. Volga
Bayrakcı Tunay

Adölesan Voleybol Oyuncularında Torakal
̇ İl̇ e Omuz Kas Kuvveti ̇ Arasındaki ̇ İl̇ işki
̇ ̇
Kifoz

14:15

Çay Kahve Arası

salon 2 (3. Gün - 5. Oturum)
Oturum Başkanı

Oturum Başkan Yrd.

Doç.Dr. Parisa Göker

Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi (UBCAK)

Sıra

Yazar Bilgisi

Bildiri Bilgileri

13:00

Doç.Dr. Parisa Göker - Öğr.Gör. Sultan Ece
Altınok Çalışkan - Arş.Gör. Adive Begül Bulut

İslam Bahçelerinin Anadolu Türk Bahçe
Kültürü Üzerine Etkilerinin İṙ delenmesi

13:15

Tufan Bozyer - Dr. Öğretim Üyesi Dilşen
Onsekiż

̇
̇ ṅ Yerseçimi
̇ ̇ ve Kent
Uşak Kentinde
Sanayini
̇
̇
Makroformuna Etkisi

13:30

Arş.Gör. Yasir Emre Gürsu

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu'nun Türk Ceza Hukukuna Etkileri

Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi (UBCAK)

İÇİNDEKİLER

Fen ve Mühendislik Bilimleri
Ramazan ERDEM

Change of Ag Concentration in Some Plant Organs Depending on
AgConcentrations in Soil……….………………………………………………..1
Hüseyin Mert ŞAHİN1, Recep Mert AVCI 2, Mert VATANSEVER 3, Mahmut BURHAN4, Burak
KİŞİN5

Bulaşık Yıkama Makinelerinde Isı Geri Kazanımı Sağlayan Eşanjör Prototipi Ve
Deneysel Çalışmaları…………………………………………………………….6
Rıdvan CÖMERT1, Ersin KORKMAZ 2

Sinyalize Kavşaklarda Devre Süresinin Etkisinin Simülasyon Tekniği ile
İncelenmesi: Kırıkkale Örneği………………………………………………….16
İrem PAK1, Kubilay YILDIRIM 2

Türkiye Kıyılarından Toplanan Gracilaria Türü Kırmızı Yosunlardan Agar
Üretiminin Optimize Edilmesi………………………………………………….26
Murat Alparslan GÜNGÖR1, Fazlı Engin TOMBUŞ2, Mahmut YÜKSEL3, Can AYDAY4

Performance Analysis in Image Pansharpening Methods………………………33
Erkan ERASLAN1, Melis ULU DOĞRU 2

Schwarzschild Blackholes in f(R,Φ,X) Theory…………………………………41
Ferhat CERİTBİNMEZ1*, Yiğit GÜNGÖR 2, Ayberk Salim MAYIL 3

Fırınlarda Kullanılan Formlu ve Formsuz Tepsilerin Mukavemet
Değerlendirmesi………………………………………………………………..48
Ferhat CERİTBİNMEZ1*, Ayberk Salim MAYIL 2

Formlu Fırın Tepsisinin Termal Gerilme Analizi………………………………55
Zuhal TAŞ1, F. Şükrü TORUN 2

Performance Analysis of a Parallel Hybrid Method for Varying Load- Imbalance
Thresholds…………...…………………………………………………………61

9. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi

Emre UZUN1, Prof. Dr. Osman YAZICIOĞLU 2

Kentsel Sorunların Çözümünde Bir İlçe Belediyesi Çalışmalarının Benzetim ve
Modelleme ile Analizi…………………………………………………………67
Aysu TOKUR1, Prof. Dr. Coşku KASNAKOĞLU2

PI Kontrolör Tabanlı Yüksek Çıkış Gerilimi Üreten İzoleli Güç Yükselticisi
Tasarımı………………………………………………………………………...77
Özkan KÜÇÜK1, Hakan BOZCU2

Sır Atığı ve Farklı Ergiticilerin Yumuşak Porselen Massede Yarı Saydamlığa
Etkisinin İncelenmesinin Taguchi Yöntemi Kullanılarak Optimizasyonu…….87
Muhammed BENEK1, Selen AKTAN2

Betonarme Binaların Deprem Risklerinin Birinci Kademe Değerlendirme
Yöntemiyle Belirlenmesi Üzerine Bir Saha Çalışması: Çanakkale İl Merkezi
Örneği…………………………………………………………………………101
Elif ŞİMŞEK1, Emrah ÖZTÜRK2

İçme Suları ve Atıksulardan Benzotriazol Giderim Yöntemlerinin
Değerlendirilmesi……………………………………………………………..111
Mehmet ÇEÇEN1, Ertan YANIKOĞLU2

Effects of Transformer Connections Types on Voltage Sags in Radial Distribution
System………………………………………………………………….……..121
Murat TÜRKMENOĞLU, Doç. Dr. Elçin YILMAZ 2

Su Hazırlama Havuzlar Ve Endüstri İçin Uygulamaları……………………...126
Kadriye URUÇ PARLAK

Salisilik Asitin Tuz Stresi Altında Yetişen Buğday ve Arpa Fidelerinin Gelişim
ve Antioksidan Savunma Sistemine Etkisi……………………………………135
Gonca Özdemir Tarı1, Seher Meral 2

Structural
Properties
of
(E)-N-(4-(tert-butoxy)-2-nitrophenyl)-1-(5nitrothiophen-2-yl) methanimine) Using The DFT Approach………………..150
Sedat BİLGİLİ1, Gökçe MANAP 2, Alper Kâmil DEMİR 3

Adlandırılmış Veri Ağlarında RONR Yönlendirme Mekanizması için TTL
Modifikasyonu………………………………………………………………..160

9. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi

Muhammed Bilgin SUKAN1, Doç. Dr. Burak ÖZTÜRK 2

Alüminyum Alaşımlı Fittings Ürünlerinin Korozyon Davranışlarının
İncelenmesi……………………………………………………………………168
Semiye DEMİRCAN1, Zekiye KART 2

Statik Olmayan İşaret Dili Kelime Hareketlerinin Gerçek Zamanlı Tespiti….174
Semiye DEMİRCAN1, Havva Nur EZGİNCİ 2

Göz Fundus Görüntülerinden Diyabetin Sebep Olduğu Göz Hastalıklarının
Tespiti…………………………………………………………………………182
Serkan SUBASI 1, Fatih DOGAN 2, Heydar DEHGHANPOUR 1, Muhammed MARASLI 2

Engineering Properties Characterization of Ferrochrome-filled CF-Reinforced
Electrically Conductive Polymeric Concretes………………………………...190
Eğitim ve Sosyal Bilimler
Ayşegül ERTUĞRUL AYRANCI1, İlknur KÜLEKÇİ 2

Hayat Dışı Sigorta Şirketlerinin Kârlılık - Likidite İlişkisinin İncelenmesi Üzerine
Bir Uygulama…………………………………………………………………200
H. Pelin KARASU1, Elif AKAY 2

İşitme Kayıplı Öğrencilerin Bilgi Verici Metinleri Okuduğunu Anlamada
Yaşadıkları Zorluklar………………………………………………………….210
Filiz YILDIRIM1

Evliya Çelebi Seyahatnâmesi’nde Balkan Nehirleri (Bosna-Arnavutluk- KaradağSırbistan Hırvatistan)*…………………………………………………………214
Mehmet Sadık ÇOBAN 1, Abdurrahman ÇALIK 2

İslam İş Ahlâkının İş Çıktılarına Etkileri: Van İlindeki Bankalar Üzerine Bir
Araştırma……………………………………………………………………...224
Ravzanur ÇİÇOLAR1, Berker BULUT 2
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Ravzanur ÇİÇOLAR1, Berker BULUT 2
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Aracılığıyla İncelenmesi……………………………………………………....247
9. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi

Salih Serkan KALELİ

Artificial Intelligence İn The Focus Of Society 5.0……………………………259
Münevvere YILDIZ1
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9. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi
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Özet
İçinde bulunduğumuz yüzyılda sanayi faaliyetleri, madencilik, kentleşme ve trafik başta olmak üzere
çeşitli antropojenik etkiler sebebiyle çevre kirliliği önemli ölçüde artmıştır. Özellikle artan hava
kirliliği her yıl milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine sebep olan küresel bir sorun haline
gelmiştir. Hava kirliliği bileşenleri içerissinde en tehlikeli ve zararlıları olan ağır metaller doğada
kolay kolay bozulmaz ve yok olmazlar, kaynağından çok uzaklara taşınabilirler, canlı bünyelerinde
biyobirikme eğilimindedirler ve bazıları düşük konsantrasyonlarda bile toksik, kanserojen ve ölümcül
olabilirler. Bundan dolayı havadaki ağır metal konsantrasyonlarının değişiminin izlenmesi büyük
önem taşımaktadır. Özellikle geçmişten günümüze atmosferdeki ağır metal konsantrasyonlarının
değişiminin belirlenmesinde en etkili yöntemlerden birisi ağaçların yıllık halkalarını biyomonitor
olarak kullanılmasıdır. Bu çalışmada da Kastamonu ilinde benzer yetişme ortamında yetiştirilen bazı
türlerde Ag konsantrasyonunun hem bitki türü ve organı hem de topraktaki konsantrasyonlarının
değişimi incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ag, Toprak, Bitki, Organ
Abstract
In the current century, environmental pollution has increased significantly due to various
anthropogenic effects, especially industrial activities such as mining, urbanization, and traffic.
Significantly increasing air pollution has become a global problem that causes millions of people to
die yearly. Heavy metals, the most dangerous and harmful components of air pollution, do not quickly
deteriorate and disappear in nature. They can be carried far from their source and tend to
bioaccumulate in living organisms. Also, they are toxic, carcinogenic, and deadly at low
concentrations. Therefore, monitoring the change of heavy metal concentrations in the air is crucial.
One of the most effective methods in determining the evolution of heavy metal concentrations in the
atmosphere, mainly from past to present, is to use the annual rings of trees as biomonitors. This study
investigated the change of Ag concentration in both plant species organ and soil concentrations which
some species have grown in similar conditions in Kastamonu province.
Keywords: Ag, Soil, Plant, Organ
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INTRODUCTION
Determining heavy metal pollution, monitoring its change, and identifying risky areas are very
important regarding human and environmental health. Because of this importance, watching heavy metal
pollution has been one of the essential study subjects for many years (Mohammadi et al. 2018).
Determination of heavy metal pollution in soil and water is much easier than air pollution because heavy
metal concentrations can be determined by direct measurements in soil (Parihar et al., 2021). However,
direct determination of heavy metal pollution in the soil. It is not preferred much because the immediate
effect of atmospheric pollution on the ecosystem cannot be determined. The instantaneous data cannot
be compared with the values in the past, and it is challenging and costly to determine the change in the
process (Hajizadeh et al., 2020). Instead, biomonitors are often used to monitor heavy metal pollution.
The main problem in using plants as biomonitors is determining which plant and its organs are more
suitable for monitoring which element because plants accumulate different elements in different organs
and levels (Sohrabi et al., 2018).
In the wood part of the trees, it can be determined which part is formed in which year with the
help of annual rings formed by seasonal differences. Heavy metals accumulated in the annual rings of
trees over a long time can provide important information about the history of air pollution (Samara et
al., 2020). The annual rings of trees increase with the tree's age and can be used to determine a change
of thousands of years. The most important advantages of this method are that it provides information
about the change in a long process. The change can be evaluated comparatively every year, and it
minimizes the errors that may arise from the difference in genetic structure depending on the use of
different plant species (Markert et al. 1999).Bu bölüm Times New Roman yazı karakteri 11 punto ile
yazılmalıdır.
METHOD
Within the scope of the study, the change of Ag element in the organs of woody plants in the
area where the environmental factors affecting plant growth are as homogeneous as possible. It was
determined based on plant species and organs. For this purpose, Pinus nigra Arnold., (black pine), Pinus
sylvestris L. (Scotch pine), Fagus orientalis Libsky., (Oriental beech) and Abies are grown in a restricted
area with similar soil and climatic conditions on a flat site within the borders of Kastamonu District.
Nordmanniana subsp. bornmülleriana Mattf. Samples were taken from (Turkish fir) species. Needle,
husk, wood, cone, and root samples were first dissected without metal tools. Fagus orientalis Libsky.
was not included in the study because it did not have cones. Soil samples were taken from 0-5 cm depth
(topsoil), 20-30 cm depth (middle soil) and 50-60 cm depth (bottom soil) from the surface by cleaning
the dead cover on the soil from under each tree. Soils brought to the laboratory were kept in the
laboratory for two weeks to become room dry and then sieved. Plant and soil samples were then dried
in an oven at 45 °C for two weeks.
0.5 g of the dried samples were taken and 6 ml of 65% HNO3 and 2 ml of 30% H2O2 were
added and placed in the microwave oven. After the samples were burned in the microwave oven, the
samples that were in solution were taken into balloons and made up to 50 ml with ultrapure water, and
K and P element analyzes were made with the ICP-OES device. This method is one of the most
frequently used methods for the determination of elemental analyzes in recent years (Cesur et al., 2020;
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Aricak et al., 2020). Variance analysis was applied to the obtained data with the help of SPSS 22.0
package program, and homogeneous groups were obtained by applying Duncan test for the factors that
were found to have statistically significant differences at least at the 95% confidence level (P<0.05).
The data obtained were simplified and interpreted by tabulating.
FINDINGS
The change of Ag concentration evaluated within the scope of the study in plant species and
organs and the values obtained as a result of the statistical analysis are given in Table 1.
Table 1. Variation of Ag in Plants by Species and Organs.
Species

ORGAN
Leaf

Bark

F Values

Cone

Wood

Root
1137,60 C

Average
820,99

Ab

Limit Altı

808,50 Bab 616,00 Aab

622,73 Ab

5,21*

727,20

Pn

561,80 A

479,33 Aa

926,16 Bb

358,06 Aab 1020,59 B 11,67***

638,27

Ps

457,28 A

910,00 Bb

315,60 Aa

218,93 Aa

976,02 B

19,99***

701,29

Fo

574,51

803,43 ab

-

628,46 b

862,16

1,73 ns

1,31 ns

F Values

0,67 ns

3,88*

5,78*

3,78*

1,69 ns

Average.

522,45 AB

696,48 B

679,98 B

491,33 A

998,94 C

14,62***

As a result of the analysis of variance, it was determined that the changes in Ag concentrations
were statistically significant (at least p<0.05) on the basis of species only in the bark, cones and wood
organs of the species subject to the study, and based on organs in all species except Fo. When the average
values are examined, it is seen that the lowest values are obtained in the leaves and the highest values
in the roots in all species. Apart from this, the lowest values were obtained for Pn, the highest values
were obtained for Ps and Fo in bark, while the lowest value was obtained for Ps, and the highest value
was obtained for Pn in cones. In woods, the lowest values were obtained for Ps, the highest importance
for Ab and Fo. The change of Ag concentration evaluated within the scope of the study depends on the
plant type and soil depth. The values obtained from the statistical analysis are given in Table 2.
Table 2. Variation of Ag in Plants Based on Species and Soil Depth
Species

Soil Depth

F Values

Average

Upper

Middle

Lower

Ab

1590,83 Bb

509,94 A

1283,86 AB

3,93*

1128,21

Pn

1038,58 ab

703,19

1004,61

3,37 ns

915,46

Ps

603,33 Aa

778,77 A

1173,38 B

4,27*

851,83

Fo

990,41 ab

726,94

937,36

1,21 ns

884,90

F Values

3,42*

0,99 ns

0,78 ns

Average.

1055,79 B

679,71 A

1099,80 B

1,24 ns
6,20**
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RESULT AND DISCUSSION
The accumulation of heavy metals in the plant is closely related to environmental conditions. It
is stated that there is a significant relationship between the entry of heavy metals into the plant body and
especially air humidity and precipitation (Mossi, 2018). Apart from that, these factors also affect each
other. For example, the accumulation of heavy metals in the plant is closely related to plant habitus and
development. On the other hand, plant development is shaped by the mutual interaction of genetic
structure (Shults et al., 2020) and environmental conditions (Kulaç et al., 2013). Therefore,
environmental conditions affect the entry of heavy metals into the plant body both directly and indirectly
as they affect plant growth (Sert et al., 2019). The change of Ag concentrations based on soil depth was
statistically significant (p<0.05) in soils where only Ab and Fo were grown. In the soils where Ab grows,
the lowest Ag concentration is in the middle, the highest Ag concentration is in the upper soil where Fo
grows, the lowest Ag concentration is obtained in the upper soil, and the highest Ag concentration is
received in the more deficient soil. The Ag concentration variation on species is statistically significant
(p<0.05) only in the top soils. While the highest Ag concentration in the top soils was obtained in the Ps
type, the highest value was obtained in the soils where the Ab type was grown.
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Özet
Enerji verimliliği, daha az enerji kullanarak enerji tüketimini azaltma çabasıdır. Enerjiyi daha verimli
kullanmak veya kullanılan enerji miktarını azaltmak verimlilik sağlar. Taşınımla ısı transferi esas
olarak kütleli moleküllerin gruplar halinde hareketinden kaynaklanır. Farklı sıcaklıklarda iki yüzey
arasında hareket eden sıvı, bu hareket sırasında termal taşınım oluşturur. Endüstriyel bulaşık
makinelerinin yıkama performansının arttırılması, enerji tüketiminin azalması ve atık sudan geri
kazanım sağlanması gibi iyileştirme işlemleri geçmişten günümüze araştırmalar ve çalışmalar
yürütülen bir konudur. Özellikle günümüzde hijyen standartları gibi pek çok kalite
sınıflandırmalarının başlaması, firmaları yüksek yıkama kalitesinde bulaşık yıkama makineleri
üretmeye yönlendirmektedir. Bunun yanında kullanıcıya maliyet açısından fayda sağlayacak, enerji
tasarrufu olan bulaşık yıkama makineleri tercih listesinde birinci sırada yer alacaktır. Endüstriyel
bulaşık yıkama makinelerinde tüketilen enerjinin büyük bir kısmı kayıp olarak gerçekleştiği için
kayıpların azaltılması ve maksimum enerji verimliliği sağlanması için yapılan iyileştirmeler önem arz
etmektedir. Bununla birlikte yıkama performansının arttırılma çalışmaları üzerinde durulmaktadır.
Bu çalışmada amaç, bulaşık yıkama makinelerinin günümüz ihtiyaçları olan elektrik tüketiminden
tasarruf ile en iyi şekilde bulaşıkları yıkama konusunda test ve iyileştirmeler yapmaktır. Bu amaç
doğrultusunda katı model tasarlama programında çift silindirli eşanjör tasarımı yapılmıştır. Sıcaklık
değişimi ve enerji tüketimi verileri elde edilmiştir. Söz konusu testler İnoksan BYM102S giyotin tipli
bulaşık makinesinin üzerinde gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışmalarda; sıcak-soğuk su arasında
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gerçekleşen ısı transferi, eşanjörün en yüksek ve en düşük sıcaklık değerleri, eşanjör tasarımı, atık
suyun değerlendirilmesi ve enerji tasarrufu konuları hakkında sonuçlar elde edilmiştir. Bunun sonucu
olarak eşanjör tasarımı, ısıtıcı gücü ve enerji tüketimi gibi konularda bilgi sahibi olunmuş ve gelecekte
yapılabilecek çözüm önerileri için veriler elde edilmiştir.
Bu çalışma İnoksan Mutfak San. Ve Tic. A.Ş. AR-GE Merkezinde gerçekleştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Çift silindirli ısı değiştirici, Enerji tasarrufu, Isı geri kazanımı, Isı transferi
GİRİŞ
Son yıllarda endüstrileşmenin ve nüfus artışının büyük hız kazanmasıyla, mevcut su kaynakları
hızla tükenmekte ve kirlenmektedir. Bu durum, su ve yiyecek sağlama ihtiyaçlarının artışını da
beraberinde getirmekte ve su kıtlığına neden olmaktadır. Çevrenin korunmasına yönelik yasal
düzenlemeler ve işletmelerde su ihtiyacının giderek artmasından dolayı teknolojilerin iyileştirilmesi ve
işletme içi madde döngüleri öne çıkmakta, atık su oluşumunun en aza indirilmesi, değerli maddelerin
kazanılması ve suların tekrar kullanımı giderek önem kazanmaktadır [1]. Bununla birlikte elektriğin
akıllıca kullanılması ile kayıpların en aza indirilmesi ve aynı iş için daha az elektrik kullanılması, enerji
tasarrufu anlamını taşımaktadır.
Endüstriyel atık akışkanlardan bir eşanjör kullanarak ısı geri kazanımı, çevre kirliliğine etkileri, enerji
veriminin arttırılması ve mevcut enerji kayıplarının önlenmesi veya en aza indirgenmesi, dolayısıyla
ekonomik kalkınma ve sosyal refah seviyesine etkisi incelenmiştir [2].
Isı değiştiriciler; farklı sıcaklıklardaki iki ya da daha fazla akışkan arasındaki termal enerji transferini
sağlayan ekipmanlardır. Güç üretimi, kimya prosesleri, gıda endüstrisi, elektronik, çevre mühendisliği
süreçleri, atık ısı geri kazanımı, imalat sanayi, iklimlendirme ve soğutma, gibi enerji endüstri
proseslerinde sıklıkla kullanılmaktadır [3]. Günümüzde yeni nesil ısı değiştiricilerin tasarımı yapılırken
enerji verimliliği en önemli tasarım parametresi olması yanında kompakt olması da göz önüne
alınmaktadır. Bu bağlamda geliştirilen ısı değiştiriciler geçmişten günümüze önemini korumaktadırlar
[4].
Endüstriyel bulaşık makinelerinin yıkama performansının arttırılması, enerji tüketiminin azalması ve
atık sudan geri kazanım sağlanması gibi iyileştirme işlemleri ile ilgili çalışmalar geçmişten günümüze
araştırmalar ve çalışmalar yürütülen bir konudur. Özellikle günümüzde hijyen standartları gibi pek çok
kalite sınıflandırmalarının başlaması, firmaları yüksek yıkama kalitesinde bulaşık yıkama makineleri
üretmeye yönlendirmektedir. Bunun yanında kullanıcıya maliyet açısından fayda sağlayacak, enerji
tasarrufu olan bulaşık yıkama makineleri tercih listesinde birinci sırada yer alacaktır.
Endüstriyel bulaşık yıkama makinelerinde tüketilen enerjinin büyük bir kısmı kayıp olarak gerçekleştiği
için kayıpların azaltılması ve maksimum enerji verimliliği sağlanması için yapılan iyileştirmeler önem
arz etmektedir. Bununla birlikte yıkama performansının arttırılma çalışmaları üzerinde durulmaktadır.
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Literatür araştırmalarımız doğrultusunda, bir eşanjörün tasarımında dikkat edilmesi gereken en önemli
nokta tasarlanacak eşanjörün çalışabileceği en zor şartları tespit edip, bu şartlara en iyi uyum sağlayan
eşanjör tipini seçerek istenen standartlara uygun boyutlandırılması ve üretimini sağlamaktır [5]. Çift
silindirli ısı değiştiricilerin diğer tip ısı değiştiricilere göre daha fazla tercih edilmesinin nedeni,
endüstrinin pek çok alanında tasarımının basitliği ve bakım maliyetinin düşük olmasından kaynaklandığı
gözlemlenmiştir.[6]
Kanatlı borulu ısı değiştiricileri ısı geçiş alanını artırmak amacıyla çok sayıda kanattan ve düzenli
dizilmiş bir boru demetinin bu kanatların içinden sıkı geçme ile geçirilmesiyle oluşturulan yapılardır.
Çok sayıda kanat olması ısı geçiş alanını artırarak ısı geçişinin istenen seviyede olmasına olanak sağlar.
Sektörde kanatlı borulu ısı değiştiricileri için batarya adı da kullanılır [7].
PROTOTİP TASARIMI VE ÜRETİMİ
Eşanjör tasarımının sınırları İnoksan’ın üretim koşullarına göre belirlenmiştir. Malzeme olarak
AISI 304 kalite paslanmaz sac kullanılmıştır. Silindirlerin ölçüleri boyler hacmi ve tahliye edilen suyun
kapasitesine uygun bir şekilde tasarlanmıştır. Dış silindirin ölçüleri; Ø152x420x1mm, Kanatçıklı iç
silindirin ölçüleri; Ø100x420x1mm, Kanatçıkların ölçüleri; 8 adet 350x15x1mm.

Şekil 1. Dış ve iç silindir görünümleri
Katı model tasarlama programında çift silindirli eşanjör tasarımı yapıldı. Teknik resimlerini
oluşturduğumuz prototipi, lazer kesim hattında işleme alındı. Kesilen parçalara silindir bükme
makinesi yardımı ile şekil verildi. Ardından argon kaynağı ile parçalar kaynatıldı.
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Şekil 2. İmalat Sürecinden Görüntüler

İmal edilen prototip, hidrostatik basınç testinden geçirildi. Basınç uygulamak için sıvı dolu ortama
alındı. Testler sırasında, eşanjör su ile dolduruldu. Eşanjör, şebeke basıncı ile basınçlandırıldı. Test
edilen eşanjör, deformasyon veya sızıntı olmadan belirli bir süre şebeke basıncında tutuldu.

Şekil 3. Eşanjörün İzometrik ve Patlatılmış Görüntüsü

TEORİK ANALİZ
Yapılan teorik hesaplamalarda, Şekil 4’deki eşanjör tasarımında karşıt akışlı iki sıvının ilişkisi
incelenmektedir. Soğuk su dış silindirden akarken, sıcak su iç silindirden geçmektedir. Isı değiştiricisinde,
ısı sıcak su devresinden soğuk su devresine transfer olur. Isı transfer hızı, akışkan kütlenin akış hızının,
akışkanın sıcaklık değişiminin ve özgül ısı kapasitesinin bir fonksiyonudur (ortalama sıcaklıkta).
Hesaplamalarda, ortam sıcaklığının eşanjörün dış yüzeyine etkisi ve faz değişimi yok sayılmıştır.

Şekil 4. Eşanjörün İç Görünümü
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Sıvıların ısı dağılım (sıcaklık farkı kullanılarak oluşturulan) denklemi (1)
𝑄" = ṁ" cp" (T"' -T"( ) ve 𝑄) =ṁ) 𝑐𝑝) (𝑇)( -𝑇)' )

(1)

Bu koşullar altında soğuk suyun ısı transfer katsayısı şu şekilde hesaplanır;
𝐶( = 2
Buradan, 𝐴( = π 𝑑( l,
𝐶( =

GHIH
H,HKLK(@M6@H)

𝑇; =

<=3 ><=?
@

ve 𝑇AB

/0
3

(2)

(45 647 )

<C >⋯><E
F

formülleri kullanılarak

, 𝐶( = 54961 bulunur.

Genel ısı transfer katsayısı (3), duvar ve sınır tabakalar için gerekli katsayıdır. Isı değiştiricisinin ne
kadar iyi çalıştığının bir ölçüsüdür. İyi bir ısı değiştiricisi yüksek bir katsayı verecektir, bu nedenle bu
değer önemlidir.
𝑈( = 2

/0
3

(3)

OP<Q

GHIH

𝑈( = (H,HKLK).(@M,SM) , 𝑈( =13755,45 bulunur.
Logaritmik ortalama sıcaklık farkı (4), ısı transferini oluşturan ısı itici kuvvetinin ölçüsüdür. Değeri ısı
değiştiricisinin her bir ucundaki sıcak ve soğuk devre arasındaki sıcaklık farkının logaritmik
ortalamasıdır.
LMTD =

∆<U 6∆<C
VWX

∆YU
Z
∆YC

, ∆𝑇K = T)( -T"' ve ∆𝑇@ = T)' -T"( formülleri kullanılarak

∆𝑇@ = 50-24 = 26 , ∆𝑇K = 60-30 = 30 , LMTD=

LH6@F
bc
UE

VWX Z

(4)

, LMTD= 27,97 bulunur.

Kanatçıklı boru içindeki sıcak suyun ısı transfer katsayısı şu şekilde hesaplanır;
ℎ( =

K
C
e?

f

ghij g
k l
=3 g3

(5)
m

Buradan, 𝐴n = (π 𝑑' 1-𝑁p 𝑙δ) , 𝐴p = (2 𝐻p +𝑁p δ) 𝑁p 𝑙 , 𝐴t = 2π𝑟 @ + 2πrh kullanılarak
𝐴n = (π.0,01.1-8.0,35.0,001) , 𝐴n = 0,0286 , 𝐴p = (2.0,015+0,001) 8.0,35 , 𝐴p = 0,0868
𝐴t = 0,236 , ℎ( =

K
Ub,€|
c,cU€Ei
. c,c€E€
C
Ccc
•
bE|},~}
|},~EC . c,cCbC

, ℎ( = 4874,96 olarak bulunur.
•

Isı değiştiricide sıcak devrenin sıcaklık verimi (6), sıcak devredeki sıcaklık değişiminin sıcak ve
soğuk devredeki maksimum ve minimum sıcaklıklar arasındaki farka bölünmesi ile elde edilir.
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ξ… =
ξ… =

FH6GI
FH6@I

𝑥100

<=C 6<=U
<=C 6<0C

(6)

𝑥100

ξ… = %27,7 olarak bulunur.

Isı değiştiricide soğuk devrenin sıcaklık verimi (7), soğuk devredeki sıcaklık değişiminin sıcak ve
soğuk devredeki maksimum ve minimum sıcaklıklar arasındaki farka bölünmesi ile elde edilir.
< 6<

ξˆ = <0C 6<0U 𝑥100
0C

ξˆ =

LH6@I
FH6LH

𝑥100

(7)

=C

ξˆ = %20 olarak bulunur.

İki devrenin ortalama sıcaklık verimi her iki devrenin ortalama verimidir:
ξt =

‰Š > ‰‹
@

𝑥 100 = %23,85

DENEYSEL ÇALIŞMALAR
Yapılan deneysel çalışmalarda bulaşık makinesinin enerji tüketimi güç analizörü kullanılarak
kWh cinsinden tespit edildi. Normal sistemdeki ile eşanjör sistemindeki enerji tüketim verileri
karşılaştırıldı. Sıcaklık verileri test cihazı ile ölçülüp alınan değerler karşılaştırıldı.

Sıcaklık Test Cihazı
Güç Analizörü

Eşanjör

Şekil 5. Test düzeneği
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Güç tüketimi kontrol edilirken her iki cihaz da aynı şartlar altında çalıştırılmıştır . Deneysel çalışmalar
doğrultusunda normal ve eşanjör bağlı sistemin enerji tüketim değerleri aşağıdaki Şekil 6 ve Şekil 7’de
gösterildiği gibidir.

Şekil 6. Normal sistemin enerji tüketimi

Şekil 7. Eşanjörlü sistemin enerji tüketimi

Elde edilen değerleri karşılaştıracak olursak, eşanjör bağlı sistem normale kıyasla %21,8 daha az enerji
tüketmektedir.
Şekil 8’e göre şebeke suyu sıcaklığı normal çalıştırmada ortalama 22°C iken eşanjör bağlı sistemde
ortalama sıcaklık 26,5°C olarak hesaplanmıştır. Bunun sonucunda eşanjörlü sistemde tahliye suyu ile
şebeke suyu arasında ısı transferi gerçekleştiğinden sıcaklığın ortalama %20 arttığı gözlemlenmiştir.
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Şebeke Suyu Sıcaklığı
32
30
28
26
24
22

Normal

10:13

10:11

10:09

10:07

10:05

10:03

10:01

09:59

09:57

09:55

09:53

09:51

09:49

09:47

09:45

09:43

09:41

09:39

09:37

09:35

09:33

09:31

09:29

09:27

09:25

09:23

09:21

09:19

09:17

09:15

20

Eşanjörlü

Şekil 8. Normal ve eşanjörlü sistemin şebeke suyu sıcaklığı karşılaştırması
Şekil 9’a bakıldığında, boiler suyu sıcaklığının ortalaması normal sistemde 67,1°C iken eşanjörlü
sistemde 76,2°C olarak hesaplanmıştır. Bunun sonucunda normal sisteme göre eşanjör bağlı sistem,
suyun ortalama %12 daha sıcak olmasını sağlamıştır.

Boiler Sıcaklığı
90
85
80
75
70
65
60
55

Normal

10:13

10:11

10:09

10:07

10:05

10:03

10:01

09:59

09:57

09:55

09:53

09:51

09:49

09:47

09:45

09:43

09:41

09:39

09:37

09:35

09:33

09:31

09:29

09:27

09:25

09:23

09:21

09:19

09:17

09:15

50

Eşanjörlü

Şekil 9. Normal ve eşanjörlü sistemin boiler sıcaklığı karşılaştırması
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SONUÇ VE TARTIŞMA
Bu çalışmada, endüstriyel mutfak sektöründe kullanılan bulaşık makinelerinde uygulanabilecek
ters akışlı çift silindirli eşanjör 3 boyutlu olarak modellenmiş, teorik olarak ısı transfer hesaplamaları
yapılmış, prototip üretimi sağlanmış ve deney ortamında testleri gerçekleştirilmiştir. Ardından yapılan
testler ile teorik analiz karşılaştırılarak deneysel olarak doğrulanmıştır. Elde edilen sonuçlarla normal
sistemde çalışan bulaşık makinelerine göre eşanjör dahil edilen sistem %20 sıcaklık kazanımı
sağlamıştır. Elde edilen güç tüketim sonuçları incelendiğinde aynı test koşulları altında normal sistem
yerine eşanjörlü sistem %21,8 enerji tasarrufu sağladığı belirlenmiştir. Gelecekteki çalışmalarda
eşanjörün yüzeyine yalıtım tabakası eklenerek verim arttırılabilir.

Sembol
𝑄" 𝑣𝑒 𝑄)

Tanım
Sıvıların sıcak ve soğuk ısı dağılım denklemi

T"' -T"(

Soğuk suyun sıcaklık farkı

𝑇)( -𝑇)'

Sıcak suyun sıcaklık farkı

ṁ

Birim ağırlık

𝑇A

Yüzey alanının ortalama sıcaklığı

𝑇;

Ortalama sıcaklık

cp

Sabit basınçta özgül ısı

ℎ( 𝑣𝑒 𝐶(

Sıcak ve soğuk suyun ısı transfer katsayısı

𝐴(

Dış silindir ısı transfer alanı

𝐴n

Kanatçıklı silindir ısı transfer alanı

𝐴p

Kanatçıkların ısı transfer alanı

𝐴t

Toplam ısı transfer alanı

LMTD
𝑈(
ξ… 𝑣𝑒 ξˆ
ξt

Logaritmik ortalama sıcaklık farkı
Genel ısı transfer katsayısı
Sıcak ve soğuk devrenin sıcaklık verimi
Ortalama sıcaklık verimi
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Sinyalize Kavşaklarda Devre Süresinin Etkisinin Simülasyon Tekniği ile
İncelenmesi: Kırıkkale Örneği
Rıdvan CÖMERT1, Ersin KORKMAZ 2
1
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Özet
Sinyalize kavşaklar trafik akımının kesintiye uğradığı ve gecikme, yakıt tüketimi, emisyon gibi
olumsuz etkilerin yüksek olduğu noktalardır. Etkin bir kontrol sisteminin sağlanması bu olumsuz
etkilerin azaltılmasında önemli bir konuma sahiptir. Bu çalışma kapsamında Kırıkkale ilinde bulunan
ve yoğun bir trafiğe sahip olan üç kollu bir kavşağın farklı devre süreleri ile daha etkin kontrol
edilebileceği ortaya konulmuştur. İki farklı devre süresinin mevcut duruma göre performans
karşılaştırması Vissim simülasyon programı ile elde edilen performans göstergelerine göre
gerçekleştirilmiştir. İki yaklaşımında mevcut durumdan daha iyi performans gösterdiği ortaya
konulmuş olup, en iyi sonuçların arama algoritmasına göre elde edilen sürelerle elde edildiği
görülmüştür. En iyi performans değerlerini gösteren devre süresinde gecikmenin %44,13, emisyonun
%9,28 ve yakıt tüketiminin ise %9,28 oranında azaltılabileceği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Devre süresi, Vistro, Diferansiyel gelişim algoritması, Kırıkkale
Abstract
Signalized intersections are points where traffic flow is interrupted and negative effects such as
delays, fuel consumption and emissions are high. Providing an effective control system has an
important role in reducing these negative effects. Within the scope of this study, it has been revealed
that a three-armed intersection in Kırıkkale province, which has heavy traffic, can be controlled more
effectively with different cycle lengths. The performance comparison of two different cycle lengths
according to the current situation was carried out according to the performance indicators obtained
with the Vissim simulation program. It has been shown that both approaches outperform the current
situation, and it has been seen that the best results are obtained with the times obtained according to
the search algorithm. It has been determined that the cycle length, which shows the best performance
values, delay can be reduced by 44.13%, emissions by 9.28%, and fuel consumption by 9.28%.

Keywords: Cycle length, Vistro, Differential evolution algorithm, Kırıkkale
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GİRİŞ
Yerleşim yerlerinin hızlı bir şekilde büyümesi, taşıt sahipliğinin artması, seyahat yaratım ve
çekim merkezlerinin yaygınlaşması gibi nedenler ciddi boyutta seyahat talebini ortaya çıkartmaktadır.
Mevcut yolların ve özellikle kavşakların kapasitelerinin talepler karşısında yetersiz kalması trafik
mühendisliğinde önemli bir problemdir. İnsanların trafikte daha fazla zaman kaybetmeleri, yakıt
tüketimi ve emisyon gibi ekonomik ve çevresel etkilerin artış göstermesi gibi kapasite yetersizliğinin
farklı olumsuz etkileri ortaya çıkmakta ve bunların azaltılmasına yönelik farklı uygulamalar bu
probleme yönelik temel amacı oluşturmaktadır. Bu amaç doğrultusunda özellikle eş düzey kavşaklarda
geometrik özelliklerin iyileştirilmesi, faz planının değiştirilmesi, optimum bir sinyalizasyonun
kurulması gibi farklı yaklaşımlarla kavşak performansının iyileştirilmesi ve performans gösterge
parametrelerinin düşürülmesi sağlanabilmektedir. Birçok araştırmacı kavşakların etkin kontrolü için faz
planının optimize edilmesi, sinyal sürelerinin optimum olarak belirlenmesi ya da her iki yaklaşımın
birlikte kullanılması şeklinde farklı yaklaşımların başarılı sonuçlar elde ettiğini ortaya koymuşlardır.
İzole sinyalize kavşaklarda sinyal süreleri için, şerit bazlı optimizasyon yöntemi sunulmuştur.
Çalışmada taşıt trafiği ve yaya hareketleri beraber değerlendirilmiş, amaç fonksiyonu olarak kapasitenin
maksimizasyonu ve devre süresi minimizasyonu kullanılmıştır. Çalışma sonucunda, önerilen metodun
etkinliği sayısal örnekler ile kanıtlanmıştır (Wong & Wong, 2003). Sinyalize kavşaklarda optimum
devre süresinin tayin edilmesinde temel model olan Webster bağıntısının eksikliğini ortadan kaldırmak
için doğrusal olmayan regresyon analiziyle yeni bir model geliştirilmiştir. Analitik çözümlerden %5,7
ortalama sapma ile optimum devre süresine ilişkin oldukça doğru tahminler yapılmıştır (Lan, 2004).
Minimum gecikmeyi sağlayacak optimum devre süresinin belirlenmesi için Sychro5 programı ve
CORSIM trafik simülasyonunu kullanarak Highway Capacity Manual (HCM) gecikme bağıntısına göre
üstel formda yeni model önerilmiştir. HCM çabuk tahmin modelinden daha başarılı sonuçlar elde
edildiği ortaya konulmuştur (Cheng vd., 2005). GA tabanlı VISGAOST isimli bir sinyal süresi
optimizasyon modeli ortaya konulmuş ve iki farklı yol ağında test edilmiştir. Önerilen modelle ile
optimize edilen sinyal süreleri ile Synchro programı tarafından sağlanan optimum sinyal sürelerine
karşılaştırılarak gecikmelerin en az %5 oranında azaltılabildiği belirtilmiştir (Stevanovic vd., 2007).
Ankara Beşevler kavşağında trafik verilerine göre bir sinyal modeli oluşturulmuş ve Webster modeli ile
karşılaştırılmıştır. Webster modeline göre daha kısa devre süresi veren modelin başarılı sonuçlar ortaya
koyduğu gösterilmiştir (Öztürk vd., 2009). Devre süresinin belirlenmesinde gecikmeyi minimize etmek
yerine emisyonun düşürülmesine dayanan bir model geliştirilmiştir. Önerilen modelin yüksek hızlı ve
yüksek kapasiteli trafik durumlarında etkili sonuçlar ortaya koyduğu belirlenmiştir (Ma & Nakamura,
2010). Devre süresi optimizasyonuna dayalı geliştirilen doğrusal sinyal kontrol sistemi VISSIM
simülasyonu kullanılarak test edilmiştir. Doğrusal kontrol sisteminin kavşağın trafik kapasitesini
arttırdığını ve kavşaktaki gecikmeyi azalttığını ortaya koymuşlardır (Sun vd., 2012). Grup bazlı sinyal
süreleri optimizasyonu üzerinde yapılan çalışmada, Stockholm’ deki küçük bir ulaşım ağında deneyler
uygulanmıştır. Önerilen yaklaşımın, sabit zamanlı ve trafik uyarmalı denetim sistemlerine kıyasla yeşil
süreleri çok daha iyi kullandıkları tespit edilmiştir. Ayrıca, performans iyileştirme açısından oldukça
başarılı sonuçlar elde edilmiştir (Jin & Ma, 2015). Yapay arı kolonisi algoritmasıyla seyahat süresini en
aza indiren devre süresi belirlenmiştir. Önerilen yaklaşımın sonuçları benzetimli Tavlama yöntemiyle
karşılaştırılmış ve daha iyi sonuçlar elde edildiği ortaya konulmuştur (Jovanović vd.,2017). Trafik
hacmine bağlı olarak sinyal süresi optimizasyonu için Tabu Arama ve PSO algoritmalarından oluşan bir
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hibrid bir sistem geliştirilmiştir. Çalışma kapsamında, önerilen yöntemin etkinliği izole bir sinyalize
kavşakta test edilmiş ve sinyalize kavşaklardaki toplam gecikmelerin minimize edilmesinde oldukça
başarılı olduğu görülmüştür (Chentoufi & Ellaia, 2018). Yapay arı kolonisi algoritması kullanılarak
farklı formlarda devre süresi tahmin modelleri geliştirilmiştir. Üstel formdaki modelin en iyi sonucu
verdiği ve yüksek trafik durumlarında etkisini kaybeden Webster modeline alternatif olabileceği ortaya
konulmuştur (Akgüngör vd., 2019). Guguk Kuşu Arama algoritması ve Bulanık Mantık yöntemi birlikte
kullanılarak gerçek zamanlı sinyal denetim sistemi geliştirilmiştir. Dört kollu bir sinyalize kavşak
üzerinde test edilen sistem ile optimum yeşil süreler gerçek zamanlı trafik durumuna göre belirlenmiştir.
Çalışma sonucunda, taşıt gecikmelerinin, sabit zamanlı ve BM denetimcilere kıyasla %5 ile %41
aralığında azaltabileceği tespit edilmiştir (Wu vd., 2019). Çiçek tozlaşma algoritması kullanılarak
Webster modeli kalibre edilmiş ve üstel formda devre süresi tahmin modeli geliştirilmiştir. Webster
modelinden daha iyi performans ortaya koyan modeller Vistro optimizasyonu ile elde edilen sonuçlara
göre de başarılı sonuçlar ortaya koymuştur. Özellikle Webster modeline alternatif olabileceği ortaya
konulan modellerin farklı paket programlardan da iyi olduğu gösterilmiştir (Akgüngör vd., 2020).
Bu çalışmada farklı devre sürelerinin kavşak performansına etkisi incelenmiştir. Çalışmanın amacında
mevcut bir kavşak üzerinde devre süresini değiştirmenin ne ölçüde performansa katkı sağladığını
göstermek ve Kırıkkale’de bulunan önemli bir kavşağı daha etkili kontrol edecek sinyal sistemini ortaya
koymak bulunmaktadır. En düşük gecikmeyi veren devre süresini bulmak için diferansiyel gelişim
algoritmasına dayalı arama algoritmasının ve Vistro optimizasyon yaklaşımının performans
sonuçlarının Kırıkkale örneği üzerinde gösterilmesi çalışmanın yeniliğini ortaya koymaktadır.

YÖNTEM
Gecikmeyi minimize edecek devre süresinin belirlenmesinde diferansiyel gelişim
algoritmasıyla geliştirilen arama algoritmasından yararlanılmıştır. Arama algoritmasında kavşakların
farklı geometrik ve trafik özelliklerine göre optimizasyon yapılabilmektedir. Burada amaç fonksiyonu
olarak HCM gecikme bağıntısı kullanılmış olup, en düşük gecikme değerlerini veren yeşil sürelerin
belirlenmesi sağlanabilmiştir. HCM gecikme bağıntısında üniform gecikme, aşırı akım gecikmesi ve
başlangıç kuyruk gecikmesi olmak üzere üç bileşen bulunmaktadır. Başlangıç kuyruk gecikmesi analiz
başlamadan önce mevcut kuyruk gecikmesi olduğu için analiz başlangıcında bu değer 0 olarak alınır.
HCM gecikme bağıntısı ve bileşenleri Eşitlik 1-3 ile verilmiştir (Akgüngör vd., 2019, 2020).
𝑑 = 𝑑K ∗ (𝑃𝐹 ) + 𝑑@ + 𝑑L

(1)

𝑑: Her bir araç için kontrol gecikmesi (saniye/araç)
𝑑K : Üniform kontrol gecikmesi (saniye/araç)
𝑃𝐹: İlerleme Düzeltme Faktörü
𝑑@ : Eklenik gecikme (saniye/araç)
𝑑L : Başlangıçta oluşan kuyruklanma gecikmesi (saniye/araç)
𝑑K =

‘
Š

H,G∗ˆ∗(K6 )U

(2)

‘
Š

K6[“”W(K,•)∗ ]
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𝐶: Devre süresi (saniye)
𝑔: Efektif yeşil süre (saniye)
X: Akımın doygunluk derecesi (𝜗/𝑐 oranı)
𝑑@ = 900 ∗ 𝑇 ∗ [(𝑋 − 1) + •(𝑋 − 1)@ +

ž∗Ÿ∗ ∗¡
"∗<

(3)

𝑇: Analiz edilen süre (saniye)
𝑘: Artan gecikme faktörü
𝐼: Ölçüm düzeltme faktörü
𝑐: Kapasite (araç/saat)
Algoritmanın amaç fonksiyonu olarak ise her koldaki gecikme değerinin toplamını minimize etmek
kullanılmakta olup ifadesi Eşitlik 4 ile verilmiştir.
𝑀𝑖𝑛 𝐹(𝑥) = ∑;
ªBK

Q¨
©¨

(4)

𝐷ª : Koldaki gecikme değeri
𝑞ª : Koldaki trafik akımı
𝑚 : Kavşaktaki toplam kol sayısı
Çalışmada kullanılan diğer bir yaklaşım ise Vistro Optimizasyon programını göre sürelerin
belirlenmesidir. VISTRO programı kavşak hizmet düzeyini belirleme, sinyal süre optimizasyonu, vb.
kabiliyetlerine sahip yazılımdır. Gecikmeyi minimum yapmayı amaçlayarak kavşak hizmet düzeyini
yükseltebilecek şekilde sinyal sürelerinin optimizasyonu gerçekleştirebilen bu yazılım Vissim programı
ile entegreli olarak çalışabilmektedir. Önerilen modellerin performansları ve mevcut kavşak durumu
Vissim simülasyon programı ile benzetim yapılarak ortaya konulmuştur. Vissim programı trafik
mühendisliği alanında kullanılan en yaygın programlardan birisidir. Simülasyon boyunca kontrol
parametreleri ile trafiğin hareketleri hakkında bilgi verme, mikroskobik modelleme ile detektörlerden
elde edilen akımları bilgisayar ortamında üretebilme, pek çok farklı yol yapılandırmaları ile ışıklı trafik
işaretleri, duraklar gibi çeşitli durumlara göre analiz yapabilme gibi özelliklerinden dolayı diğer
programlara göre daha fazla tercih edilmektedir.
Çalışma, Kırıkkale’de Millet Bulvarında yer alan, 3 kollu, sabit zamanlı sinyalize sistemle çalışmakta
olan ve konumu Şekil 1‘de verilmiş olan eş düzey kavşak için yapılmıştır.
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Kuzey Kolu
Doğu Kolu
Batı Kolu
Şekil 1. Kavşak konumu
Şekil 1’de gösterilen konumda doğu ve batı kolları bulvar üzerinde bulunan ana kollar olup diğer kola
göre daha yüksek trafiğe sahiptir. Bulvar üzerindeki kollar 2 şeritli olup şerit genişlikleri 3.5 m’dir.
Bulvara birleşen kuzey kolu ise tek şeritli olarak çalışmaktadır. Kavşağın sinyal denetimi 3 fazlı olarak
çalışmakta ve her kol ayrı bir fazda geçiş hakkına sahip olmaktadır. Mevcut faz planı Şekil 2’de
gösterilmiştir.

I. Faz

II. Faz

III. Faz

Şekil 2. Mevcut faz planı
Mevcut sinyalizasyonda devre süresi olarak 93 sn olup, sarı süre 3 sn ve hep kırmızı süresi 1 sn’dir. Her
bir faza ait yeşil süreler ise sırasıyla 29 sn, 31 sn ve 21 sn’dir. Kavşağın mevcut trafik durumu haftaiçi
ve haftasonu olmak üzere sabah, öğlen ve akşam vakitlerinde 15’er dakikalık sayımlar yapılarak
belirlenmiştir. Yapılan sayımların saatlik hacimlere çevrilmesi neticesinde otomobil, minibüs ve
kamyon olarak kavşakta bulunan araç sayıları elde edilmiştir. Farklı zamanlarda elde edilen sayımlara
göre 6 farklı trafik durumu belirlenmiştir. Bunlar sırasıyla, bütün sayımların ortalamasına göre hepsi,
haftaiçi sayımlarının ortalamasına göre hepsi haftaiçi, haftasonu sayımlarının ortalamasına göre hepsi
haftasonu, sabah sayımlarının ortalamasına göre hepsi sabah, öğlen sayımlarının ortalamasına göre hepsi
öğlen ve akşam sayımlarının ortalamasına göre hepsi akşamdır. Farklı zamanlarda kavşak kollarında
bulunan trafik hacimleri Tablo 1’de verilmiştir.
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Tablo 1. Trafik Hacimleri (ta/sa)
Doğu
500
654
423
375
518
606

Hepsi
Hepsi Haftaiçi
Hepsi Haftasonu
Hepsi Sabah
Hepsi Öğlen
Hepsi Akşam

Batı
539
675
474
401
595
625

Kuzey
188
223
176
174
245
147

Mevcut kavşak durumu Şekil 3’de gösterildiği gibi Vissim simülasyon programı ile
oluşturulmuş ve kavşağa ait gecikme, yakıt tüketimi ve emisyon değerlerinin elde edilmesi için
6 farklı trafik durumuna göre simule edilmiştir. Çalışma kapsamında 2 farklı devre süresi,
senaryosu arama algoritması ve Vistro programına göre önerilmiş ve senaryoların mevcut
duruma göre performansları kıyaslanmıştır. Önerilen devre sürelerine ait süre dağılımları Tablo
2 ile verilmiştir. Faz planında bir değişiklik yapılmamış olup mevcut durumda olduğu simüle
edilmiştir.

Şekil 3. Vissim kavşak geometrisi

Tablo 2. Önerilen devre sürelerine ait süre dağılımı
HEPSİ

Arama Algoritması
Vistro

Y
10
16

Arama Algoritması
Vistro

10
16

I. Faz
II. Faz
S
HK
Y
S
3
1
10
3
3
1
17
3
HEPSİ SABAH
3
1
10
3
3
1
16
3
HEPSİ ÖĞLEN

HK
1
1

Y
10
15

1
1

10
16
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III. Faz
S
HK
3
1
3
1
3
3

1
1

21

Arama Algoritması
Vistro

10
15

Arama Algoritması
Vistro

13
21

Arama Algoritması
Vistro

10
20

Arama Algoritması
Vistro

10
16

3
3

1
11
1
17
HEPSİ AKŞAM
3
1
13
3
1
22
HEPSİ HAFTAİÇİ
3
1
11
3
1
21
HEPSİ HAFTASONU
3
1
10
3
1
17

3
3

1
1

10
16

3
3

1
1

3
3

1
1

10
15

3
3

1
1

3
3

1
1

10
17

3
3

1
1

3
3

1
1

10
15

3
3

1
1

BULGULAR
Devre süresinin kavşak kontrolünde ne ölçüde etki ettiği ve önerilen senaryoların
performanslarının mevcut duruma göre nasıl olduğu performans göstergelerinin karşılaştırmasına göre
yapılmıştır. Değerlendirmelerde gerçek hata (GH), ortalama gerçek hata (OGH), yüzdesel hata (YH) ve
ortalama yüzdesel hata (OYH) performans kriterleri olarak kullanılmıştır. Kullanılan performans
kriterlerinin ifadeleri Eşitlik 5-8’de verilmiştir.
𝐺𝐻 = 𝐺P¯°"nt − 𝐺P'±¯²
𝑂𝐺𝐻 =
𝑌𝐻 =

K
;

(5)

∑;
ªBK(𝐺P¯°"nt − 𝐺P'±¯² )

µ¶·¸0hk 6µ¶?¹·º
µ¶·¸0hk

𝑂𝑌𝐻 = 1»𝑚 ∑;
(BK

(6)

∗ 100

µ¶·¸0hk 6µ¶?¹·º
µ¶·¸0hk

(7)
∗ 100

(8)

Burada, G yakıt tüketimi, emisyon ve gecikme performans göstergelerini temsil etmektedir.
Vissim simülasyon programı ile mevcut durumun ve önerilen senaryoların simülasyonları 3 farklı
çekirdek numarasıyla yapılmış ve bunların ortalamasına göre kavşak verileri elde edilmiştir. 3600 sn
olarak simülasyonlar yapılmış ve trafik durumlarına ait performans değerleri ve kriterleri Tablo 3 ve 4
ile verilmiştir.
Tablo 3. Performans göstergeleri

Hepsi

Sabah

Gecikme
25,23
14,55
18,00
Gecikme
Mevcut
26,13
Arama Algoritması
14,60
Vistro
18,51
Mevcut
Arama Algoritması
Vistro

Emisyon
2225,95
2034,06
2094,32
Emisyon
1735,24
1574,16
1634,11
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Tüketim
31,84
29,10
29,96
Tüketim
24,82
22,52
23,38
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Öğlen

Mevcut
Arama Algoritması
Vistro

Akşam

Mevcut
Arama Algoritması
Vistro

Haftaiçi

Mevcut
Arama Algoritması
Vistro

Haftasonu

Mevcut
Arama Algoritması
Vistro

Gecikme
26,13
15,21
18,65
Gecikme
25,49
15,48
20,21
Gecikme
28,04
18,97
23,07
Gecikme
24,90
14,07
17,59

Emisyon
2467,91
2244,92
2317,87
Emisyon
2429,24
2210,67
2318,74
Emisyon
2878,18
2715,82
2753,36
Emisyon
1860,40
1680,86
1735,76

Tüketim
35,31
32,12
33,16
Tüketim
34,75
31,63
33,17
Tüketim
41,18
38,85
39,39
Tüketim
26,62
24,05
24,83

Tablo 4. Performans kriterleri
GH
YH
Gecikme Emisyon Tüketim Gecikme Emisyon Tüketim
Arama Algoritması 10,68
191,89
2,75
42,32
8,62
8,62
Hepsi
Vistro
7,23
131,64
1,88
28,65
5,91
5,91
Arama Algoritması 11,53
161,08
2,30
44,13
9,28
9,28
Sabah
Vistro
7,61
101,13
1,45
29,14
5,83
5,83
Arama Algoritması 10,92
222,99
3,19
41,79
9,04
9,04
Öğlen
Vistro
7,48
150,04
2,15
28,64
6,08
6,08
Arama Algoritması 10,01
218,57
3,13
39,28
9,00
9,00
Akşam
Vistro
5,28
110,50
1,58
20,70
4,55
4,55
Arama Algoritması
9,07
162,36
2,32
32,34
5,64
5,64
Haftaiçi
Vistro
4,96
124,83
1,79
17,70
4,34
4,34
Arama Algoritması 10,83
179,54
2,57
43,48
9,65
9,65
Haftasonu
Vistro
7,31
124,64
1,78
29,34
6,70
6,70
OGH
OYH
Arama Algoritması 10,51
189,40
2,71
40,56
8,54
8,54
Vistro
6,65
123,80
1,77
25,70
5,57
5,57
Farklı zaman periyotlarına göre oluşturulan 6 farklı trafik durumunda önerilen iki yaklaşımın da mevcut
duruma göre daha düşük değerleri gösterdiği görülmüştür. En iyi performans arama algoritmasına göre
belirlenen devre süresinde elde edilmiştir. Bu senaryoda OGH bakımından gecikmenin 10,51 sn,
emisyonun 189,40 gr ve yakıt tüketiminin 2,71 litre azaltıldığı görülmüştür. OYH bakımından ise
gecikmenin %40,56, emisyonun %8,54 ve yakıt tüketiminin ise %8,54 oranında azaltıldığı görülmüştür.
Vistro yaklaşımı ise diğer önerilen yaklaşıma göre daha düşük performans göstermiş olmasına rağmen
mevcut durumdan gecikmenin %25,70, emisyonun %5,57 ve yakıt tüketiminin ise %5,57 oranında
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iyileştirilmesini sağlamıştır. Haftasonu ve sabah periyotlarındaki trafik durumlarında ise en yüksek
iyileştirme oranı sağlanmış olup gecikme değerinin %45 düşürüldüğü görülmüştür.
SONUÇ VE TARTIŞMA
Bu çalışma kapsamında, trafik durumuna göre farklı devre sürelerin kavşak performansı
üzerindeki etkisi değerlendirilmiştir. İki farklı devre süresi yaklaşımının mevcut duruma göre kavşak
performansını iyileştirdiği görülmüştür. Farklı zaman dilimlerindeki trafik durumlarında her iki
yaklaşımın da daha iyi sonuç vermesiyle birlikte en iyi sonuçların arama algoritmasına göre belirlenen
sürelerle elde edildiği görülmüştür. Yapılan tüm ölçüm zamanlarındaki trafik durumuna göre gecikme
değerinin %42,32, emisyon değerinin %8,62 ve yakıt tüketim değerinin %8,62 oranında azaltıldığı, en
yüksek trafik durumunun olduğu haftaiçi saatlerinde gecikme değeri için %32,34, emisyon değeri için
%5,64 ve yakıt tüketimi için %5,64 iyileşme görülmüştür. Sonuç olarak yoğun bir trafiğe sahip olan
kavşak için trafik durumuna göre devre sürelerinin ayarlanması ile daha etkin bir kontrol
sağlanabileceği, gecikme, emisyon ve yakıt tüketimi değerlerinin düşürülebileceği ortaya konulmuştur.
Ayrıca farklı zaman periyotlarında kavşakların farklı devre sürelerine göre çalıştırılmasının etkin bir
kavşak kontrolünü sağlama da önemli katkı sağlayacağı ortaya konulmuş olup, kavşağın mevcut durumu
yerine farklı sürelere göre çalıştırılması kavşak performansını arttıracak etki yaratacaktır.
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Özet
Fikokolloid olarak tanımlanan agar, ısıtılarak eriyen ve soğutulduktan sonra önemli derecede
histerezis gösteren termo-tersinir jeller oluşturur. Gracilaria, düşük jel gücünden dolayı gıda sınıfı
agar yapmak için kullanılırken, jel gücü yüksek olan Gelidium ise bakteriyolojik ve farmasötik sınıf
agarlar ve agaroz yapmak için tercih edilmektedir. Küçük, yavaş büyüyen bitkiler olan Gelidium’u
kültürde yetiştirmek mümkün olsa da ekimi zor ve oldukça maliyetlidir ve doğal kaynağı,
Gracilaria'dan daha azdır. Gelidium’un ülkemizdeki agar üretimini karşılayacak doğal bir yayılımı da
bulunmamaktadır. Gracilaria türü özellikle Marmara denizinde geniş bir doğal yayılıma kavuşmuş
olup, elde edilmesi kolay bir materyal haline gelmiştir. Yaptığımız çalışmada; yosunların suda
kaynatılarak özütlenmesi, çıkan ekstraktın süzülmesi ve süzüntünün dondurulup çözülerek ayrılması
aşamalarına ek olarak, ekstraksiyon adımından önce yosunlar %1 çamaşır suyu ve %3 NaOH ile
muamele edilmiştir. Yüksek jelleşme gücüne sahip olan bu Gracilaria agarı(1023,8±36 g/cm2);
mikrobiyolojik kültür, bitki doku kültürü ve agaroz yapımı gibi biyoteknolojik alanlarda kullanımı
denenmiştir. Yapılan bu çalışma sonucu, ülkemiz kıyılarından toplanacak Gracilaria kaynaklarından
kaliteli agar üretilebileceği görülmüştür. Bu durum ithalata bağımlı olduğumuz agar üretiminin
ülkemizde rahatlıkla yapılabileceğini de ortaya koymaktadır.
Anahtar Kelimeler: Agar agar, Biyoteknolojik Kullanım, Gracilaria, Marmara Denizi,
Abstract
Agar is a phycocolloid that forms thermoreversible gels with heating and cooling. Gracilaria is used
to make food-grade agar due to its low gel strength, while Gelidium with its high gel strength is
preferred to make biotechnological-grade agars and agarose. Gelidium cultivation is generally used
to produce biotechnological-grade agar. Due to the small size and slow growth nature of the Gelidium,
agar cultivation could be labor and expensive. Natural spread of the Gelidium in the sea is limited in
the world. Therefore, Gracilaria species, which has a wide natural distribution in Turkey, could be
preferred to be used in biotechnological-grade agar production. In the current study, Gracilaria species
collected in Marmara Sea was used to produce agar with different extraction procedures. In the study
Gracilaria algae treated with 1% bleach and 3% NaOH solution produced the most strong agar gel.
This Gracilaria agar with high gelling strength was tested for its utilization biotechnological
applications compared to commercial control. It has been shown that the Gracilaria agar is could be
utilized for microbiological culture, plant tissue culture and agarose production.
Keywords: Agar agar, Biotechnological Usage, Gacilaria, Marmara Sea
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GİRİŞ
Güçlü jelleşen bir fikokolloid olarak tanımlanan agar, çok sayıda kırmızı deniz yosunu türünde
(Rhodophyta sınıfı) hücreler arası matris malzemesi olarak ortaya çıkan bir galaktan polisakkarit
sınıfının üyelerini ifade eder.(Armisén & Galatas, 2009; Usov, 2011). Doğal
olarak agaroz ve agaropektinden oluşan agarın ana yapısı düşük ester sülfat içeriğinin yanı sıra birkaç
varyasyonla tekrar eden D-galaktoz ve 3,6-anhidro-L-galaktoz birimleri ile kimyasal olarak karakterize
edilir. (Matsuhashi, 1990; Vuai & Mpatani, 2019) Fikokolloidler, yalnızca kolloidal özellikleri
nedeniyle çeşitli şekillerde kullanılan deniz yosunlarından ekstrakte edilen jelleştirici, koyulaştırıcı ve
stabilize edici ajanlardır.(Armisén & Galatas, 2009; Mahusook et al., 2021) Agar, ısıtılarak eriyen ve
soğutulduktan sonra önemli derecede histerezis (erime 85–95 °C ve jelleşme 33–45 °C) gösteren tekrar
jelleşen termo-tersinir jeller oluşturur.(Alba & Kontogiorgos, 2019) Agarın bu özellikleri göz önüne
alındığında gıda endüstrisinde şekerleme, kaplama, jöle, meyve suyu ve dondurulmuş gıdaların
üretiminde; aynı zamanda reçellerde, marmelatlarda ve süt ürünlerinin yapım aşamasında stabilizatör ve
emülgatör olarak kullanılır (Naidu,2000; Pal et al., 2014) Mikrobiyal bozulmaya karşı gösterdiği direnç,
iyi jel sertliği, elastikiyet, berraklık ve stabilite gibi özellikler, agarı mikrobiyolojik uygulamalar ve doku
kültürü çalışmaları için ideal bir ortam bileşeni yapar.(Naidu,2000)
Rhodophyta sınıfının agar veren türleri (agarophytes) Gracilariaceae, Gelidiaceae, Phyllophoraceae ve
Ceramiaceae familyalarında bulunurken Gracilaria ve Gelidium agar üretiminde kullanılan başlıca iki
cinsi oluşturmaktadır. (Standley, 2006; Alba & Kontogiorgos, 2019). Gracilaria, gıda sınıfı agar yapmak
için kullanılırken, Gelidium ise bakteriyolojik ve farmasötik sınıf agarlar ve agaroz yapmak için tercih
edilmektedir. (Bixler & Porse, 2011; Freile-Pelegrín & Robledo, 1997) Gelidium, en iyi kalitede agar
verirken; küçük, yavaş büyüyen bitkiler oldukları için havuzlarda ve tanklarda yetiştirmek mümkün olsa
da ekimi zor ve oldukça maliyetlidir. Doğal kaynağı, ticari ölçekte birçok ülke ve bölgede yetiştirilen
Gracilaria'dan daha azdır (McHugh, 2003). Kültürü yapılamayıp, doğal stoklara bağımlı olan Gelidium
dünya çapında endişe verici oranda azalmaya devam etmektedir. (Bixler & Porse, 2011)
Agar ekstraksiyonu için olan genel metodoloji, kurutulmuş Gracilaria'nın suda kaynatılarak
özütlenmesini, çıkan ekstraktın süzülmesini ve agarın açığa çıkarılması için suyun dondurulup çözülerek
ayrılmasından oluşur (Armisen ve Galatas, 1987). Gracilaria türlerinin doğal agarları, yüksek sülfat
içeriğinden dolayı düşük jel mukavemetine sahiptir ve kalite bakımından düşüktür. Bu yüzden sülfat
gruplarını ortadan kaldırmak ve jel gücünü arttırmak için agar ekstraksiyon adımından önce alkali ön
işlemi kullanılır(Freile-Pelegrín & Robledo, 1997; Pereira-Pacheco et al., 2007) Bu alkali ön işlemin
NaOH ile yapılması agarın yapısındaki L galaktoz-6-sülfatı; 3,6-anhidro-L galaktoz formuna
dönüştürerek jel kuvvetini artırır (Duckworth & Yaphe, 1971; Orduña-Rojas et al., 2008) Böylece
Gelidium’un agar endüstrisindeki azalan miktarının telafisi Gracilaria ile sağlanabilir (Yousefi et al.,
2013).
Bu çalışmada Samsun kıyılarından elde edilen Gracilaria cinsi kırmızı deniz yosunları jel kuvveti
maksimuma çıkarılıp; verim, jelleşme ve erime sıcaklıkları, pH, ham kül, sülfat gibi kalite parametreleri
Gelidium’dan elde edilen ticari agarla karşılaştırılmıştır. Ayrıca Gracilaria’dan elde edilen agarlar
bakteriyolojik agar, bitki doku kültürü, agaroz jel elektroforezi gibi biyoteknolojik alanlarda
denenmiştir. Böylece doğal kaynağı azalan ve üretimi oldukça maliyetli olan Gelidium yerine kullanımı
araştırılmıştır.
YÖNTEM
Karadeniz kıyı şeridi ve liman bölgelerinde özellikle deniz kirliliğinin çok olduğu bölgelerden
Graciliaria cinsi kırmızı deniz yosunları dalgıç yardımıyla toplanmıştır. Toplanan örnekler su geçirgen
çuvallara konularak fazla suyun süzülmesi sağlanmış, daha sonra güneş gören bir ortama yayılarak iyice
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kurutulmuştur. Agar üretiminin optimize edilmesi için 50 gr’lık yosun örnekleri öncelikle yıkanarak
çeşitli kum ve diğer canlı atıklarından (yosun, midye vb) arındırılmıştır. Yosunlar daha sonra farklı
konsantrasyonlardaki çamaşır sulu ortamlarında (%0-1-2-5) 15 dakika bekletilmiştir. Ağartma ismi
verilen bu süreç sonunda örnekler üzerine 1 lt su koyularak 1,5 saat kaynatılmış ve solusyon sıcakken
french presten süzülmüştür. Süzüntü tepsilere dökülerek jelleşmesi beklenmiş ardından derin
dondurucuda dondurulmuştur. Oda sıcaklığında çözünmesi sağlanan agar, güneş altında kuru hale
getirilerek tartılmış, ardından değirmen ile toz haline getirilmiştir. Çamaşır suyu ile muameleden en iyi
sonuç elde edildikten sonra ön alkali muamelesi agar üretim sürecine eklenmiştir. Bu sayede en verimli
agar üretimini mümkün kılacak en etkin NaOH ve çamaşır suyu kombinasyonu tespit edilmeye
çalışılmıştır. Bunun için örnekler 70 °C’de 1 saat boyunca farklı NaOH solüsyonlarında (%0-0.5-1-3-612) alkali muameleye tabi tutulduktan sonra iyice yıkanmış, farklı oranlardaki çamaşır suyunda (%0-12-5) 15 dakika bekletilmiştir. Bu işlemden sonra çamaşır suyundan iyice arındırılan yosunlardan
kaynatma, jelleştirme ve dondur-çöz adımları ile agar örnekleri elde edilmiştir. Elde edilen bu örneklerin
verim, jel kuvveti, jelleşme ve erime sıcaklığı, pH ve ham kül değerleri tayin edilerek ticari agar ile
karşılaştırılmıştır. Elde edilen en iyi değerlere sahip agar örneğinin ise mikrobiyolojik kültür, bitki doku
kültürü ve agaroz yapımı gibi biyoteknolojik alanlarda kullanımı denenmiştir.
BULGULAR
Tablo 1: Gracilaria’dan Elde Edilen Agarların Kalite Parametrelerinin Ticari Agar İle Karşılaştırılması
Naoh
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Ç.s.

Verim(%)

%0
%0 7,352 ±1,33
%0
%1 16,207 ±10,1
%0
%2 17,136±10,9
%0
%5 26,266±3,16
%0,5 %5 16,57±6,8
%1
%5 16,64±4,3
%3
%5 19,23±3
%6
%5 5,69±2,6
%12
%5 14±5,3
%3
%1 9,5±3
%6
%1 9,5±1,2
%3
%2 6,6±0,4
%6
%2 11,2±2,9
Ticari agar (MERCK)

Jel
kuvveti(g/cm2)
200,8±52,4
174,9±43,3
133,9±28,5
321,4±72,2
326,5±122
376,7±163,3
861,2±168,6
609,4±86,7
1023,8±36
848,8±70,7
209±38,8
580,7±43,7
1336,5±54,6

Jelleşme
sıcaklığı(°C)
33,75±0,2
40,4±1,5
33,7±8,7
41,7±5
38,4±1,1
39,9±2,4
36,4±12,2
37,7±1,3
38,1±4,9
33,6

Erime
sıcaklığı(°C)
95,33±0,1
82,8±1,9
80,2±6,7
85,6±0,3
83±3
82,6±3,4
81±5,5
82,1±1,9
81,2±1
95,4

pH

Ham kül

4,68±0,5
4,43±0,6
4,57±0,5
4,79±0,9
5,47±1,7
4,55±0,1
6,27±1
5,77±1
5,77±1,1
5,33±0,2
5,6±0,5
6,34±0,2
6,98±0,7

2,1±0,1
2,3±0,3
1,6±0,1
1,8±0,4
1,4±0,4
1,75±0,1
1,45±0,5
2,2±0,4
1,05±0,4
2,6±0,3
2,25±0,5
2,55±0,5
2,25±0,1

Agar Verimi:
Hiç işlenmemiş, sadece çamaşır suyu ve alkaliyle beraber çamaşır suyu uygulanmış numuneler
için ekstraksiyon verimi Tablo 1’de verilmiştir. Sonuçlar; hiç alkali muamelesi uygulanmamış
örneklerin alkali muamelesi uygulanmışlara göre daha yüksek verimde (%) olduğunu göstermiştir. Hiç
işlenmemiş Gracilaria %7,352±1,33 verimde iken sadece çamaşır suyu uygulanmış Gracilaria %16,207
ile %26,266 arasında, çamaşır suyuyla beraber NaOH uygulanmış Gracilaria numuneleri %5,69 ile
%19,23 arasında değişmektedir. Sadece çamaşır suyu uygulanmış örneklerde en fazla verim %5’lik
çamaşır suyu uygulanmış olan numunede (%26,266±3,16), alkaliyle beraber çamaşır suyu uygulanmış
örneklerde ise en fazla verim %3 NaOH+%5 çamaşır suyu uygulanmış numunededir (%19,23±3).
Çamaşır suyu konsantrasyonu verimle pozitif korelasyon göstermişken, Gracilaria’ya NaOH
uygulanması verimi azalttığı görülmüştür.
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Jel kuvvetine bakıldığında ise Tablo 1’de verildiği üzere hiç işlem görmemiş Gracilaria numuneleri
verimli bir şekilde toza dönüşmediği için jel kuvveti ölçülmemiştir. Sadece çamaşır suyu uygulanan
numunelerin agarlarının jel kuvveti 133,9±28,5 g/cm2 ile 200,8±52,4 g/cm2 arasında değişmiştir.
Gracilaria’ya uygulanan NaOH muamelesi ile jel kuvvetinin arttığı, %3NaOH+%1 çamaşır suyu
uygulanan örnekte 1023,8±36 g/cm2’yi bularak ticari agarın jel kuvvetine (1336,5±54,6 g/cm2)
yaklaştığı görülmüştür. Jel kuvvetleri %6 NaOH+%5 çamaşır suyu uygulanan örneklerde 861,2±168,6
g/cm2, %6NaOH+%1 çamaşır suyu uygulanan örneklerde ise 848,8±70,7 g/cm2 olup, uluslararası agar
pazarının kabul ettiği 750 g/cm2 den ve Tablo 2’de verilen bazı Gracilaria türlerinin jel kuvvetlerinden
daha fazladır (Armisen, 1995; Yousefi et al., 2013).
Tablo 2: Bazı Gracilaria Türlerinin Verimi ve Jel Kuvveti
Türler
G. tenuistipitata
G. salicornia
Gracilaria sp
G.lemaneiformis
G. corticata
G. gracilis

Kökeni
Philippines
Philippines
China
Mexico
Iran
Vietnam

Agar verimi
16,18
20,07
48,7
29.7
3,5
36,8

Jel kuvveti
726
287
609
271
634
400

Referans
De la Pen˜a (1996)
De la Pen˜a (1996)
Lian (1996)
Li et al. (2008)
Yousefi et al.(2013)
Skriptsova & Nabivailo
(2009)

G. cliftonii

Australian

51,9

246,7

Kumar & Fotedar
(2009)

G. vermiculophylla

Mexico

17

1332

Vergara-Rodarte et al.,
(2010)

Jelleşme Ve Erime Sıcaklıkları:
Tablo 1’de verilen sonuçlara göre hiç işlem görmemiş olan Gracilaria agarı numuneleri verimli
bir şekilde toz hale gelmediğinden dolayı jelleşme ve erime sıcaklığı ölçülmemiştir. Sadece çamaşır
suyu uygulanan örneklerde ise jelleşme ve erime sıcaklığı cihaz tarafından ölçülememiştir. Bunun
nedeni jel kuvvetinin çok düşük olmasıyla açıklanabilir. Ticari agarın jelleşme ve erime sıcaklığı
reolojik ölçüm sonucunda sırasıyla 33,6 - 95,4 °C bulunurken, Ticari agarın datasheetinde jelleşme
sıcaklığı 32 - 36 °C ,erime sıcaklığı ise 90 °C olarak bildirilmiştir. Hem çamaşır suyu hem NaOH
uygulanan örneklerde jelleşme sıcaklığı 33,7 °C ile 41,7 °C arasında değişirken erime sıcakıkları
80,2±6,7 °C ile 95,33±0,1°C arasında değiştiği gözlenmiştir. Kaynaklarda Gracilaria agarının jelleşme
sıcaklığının 40-42 °C arasında değişirken ve erime sıcaklığının 85 °C veya üzerinde olduğu
belirtilmiştir. (Guiseley, 1970) Hem çamaşır suyu hem NaOH uygulanan örneklerden elde ettiğimiz
Gracilaria agarı, literatürdekilerle karşılaştırıldığında benzer jelleşme ve erime sıcaklıklarına sahip
olduğu bulunmuştur. Fakat Gelidiumdan elde edilen ticari agarla, çoğu elde ettiğimiz Gracilaria agarı
arasında bariz bir sıcaklık farkı gözlenmiştir.
pH
Çalışmada sadece çamaşır suyu kullanılarak üretilen örneklerin agarının pH aralığı 4,56±0,1
olduğu gözlenmiştir. NaOH+çamaşır suyu uygulanan örneklerden elde edilen agarların pH’ı en yüksek
6,34±0,2 ile %6 NaOH+%2 çamaşır suyu uygulanan örnekte, en düşük 4,55±0,1 ile %3 NaOH+%5
çamaşır suyu uygulanan örnekte bulunmuştur. Ticari agarın pH’ı ölçüm sonucunda 6,98±0,7 çıkarken,
datasheetinde 5,0-7 arasında verilmiştir. Ticari agar ile çalışmada üretilen agar numuneleri
karşılaştırıldığında sonuçlar benzer çıkmıştır. (Tablo 1)
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Ham Kül
Araştırma bulgularına bakıldığında en yüksek ham kül değeri %6 NaOH+%2 çamaşır suyu
uygulanan örnekte %2,55±0,5, en düşük %3 NaOH+%1 çamaşır suyu uygulanan örnekte %1,05±0,4
bulunmuştur. Elde edilen agarların ham kül değeri, Ticari agarın ham kül değerine benzerken
(%2,25±0,1), dünyadaki bazı önemli kuruluşların (FAO, EEC, USP) kabul ettiği maksimum ham kül
miktarından (%6,5) da düşük bulunmuştur. (Öğretmen, 2015)
Biyoteknolojik Testler
Mikrobiyolojik Kültür
Gracilaria %3Naoh+ %1 çamaşır suyundan elde edilen agarlarla hazırlanan besiyeri ve bitki doku
kültürleri ekilmiştir. Bu kültürlerin gelişimi Gelidium’dan elde edilen ticari agar ile karşılaştırılmıştır.
Resim 1’de görüldüğü gibi Gracilaria %3Naoh+ %1 çamaşır suyundan elde edilen agarlarla hazırlanan
besiyerlerindeki mikrobiyal büyümenin ticari agarla hazırlanan petrilerdeki büyümeyle benzer
şekildedir. Aynı şekilde Gracilaria %3Naoh+ %1 çamaşır suyundan elde edilen agarlarla hazırlanan
bitki doku kültürüne ekilen tütün tohumlarının büyümesi ile ticari agarla hazırlanan magentalardaki
tütün tohumlarının büyümesi benzer şekildedir. Dolayısıyla Gracilaria’dan elde edilen agarlar,
bakteriyel büyüme ve bitki doku kültürü üzerinde genel inhibitör etki göstermemektir.

1
2
3
4

Gracilaria %3Naoh+%1 ç.s

ticari agar

Şekil 1: Gracilaria’dan elde edilen agarların ticari agar ile koloni büyümelerinin karşılaştırılması (1;
Bacillus 2; E.coli 3; Pseudomonas 4; Staphyloccoccus)

Bitki Doku Kültürü

Gracilaria %3Naoh+%1 ç.s

ticari agar

Şekil 2: Gracilaria’dan elde edilen agarların bitki doku kültüründe ticari agar ile karşılaştırılması
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Agaroz
Gracilaria %3 Naoh+%1Çamaşır suyu kullanılarak elde edilen agardan 10 gram kullanılarak
7,405 gram agaroz elde edilmiştir. Agaroz verimi %74.05’tir. Gracilaria %3 NAOH+%1Çamaşır suyu
kullanılarak elde edilen agaroz ve ticari agaroz görüntünün temizliği ve DNA yürüme mesafesi
açısından karşılaştırıldığında birbirine oldukça benzerdir.

Gracilaria %3Naoh+%1 ç.s

ticari agaroz

Şekil 3: Gracilaria’dan elde edilen agarozun jel elektroforezinde ticariagaroz ile karşılaştırılması

SONUÇ ve TARTIŞMA
Gelidium dünyada biyoteknolojik agarın üretildiği tek alg türü olup, biyoteknolojik agar bu algin
kontrollü koşullarda yetiştirildiği denizler ya da havuzlardan elde edilmektedir. Ekimi zor ve oldukça
maliyetli olan Gelidium’un doğal kaynağı, ticari ölçekte birçok ülke ve bölgede yetiştirilen
Gracilaria'dan daha azdır. Dolayısıyla Gelidium’un ülkemizdeki agar üretimini karşılayacak doğal bir
yayılımı da bulunmamaktadır. Gracilaria türü özellikle kirlilikle boğuşan Marmara denizinde geniş bir
doğal yayılıma kavuşmuş olup, toplanması ve çıkarılması kolay bir materyal haline dönüşmüştür.
Dönem dönem sahillere yığılan bu alg topluluklarının denizden uzaklaştırılması denizin temizlenmesi
açısında da önemlidir. Ancak Gracilaria agarı düşük jelleşme gücü nedeni ile biyoteknolojik agar olarak
kullanılamamakta, sadece gıda agarının üretiminde kullanılmaktadır. Bu çalışma; %1 çamaşır suyu ve
%3 NaOH ile muamele edilmiş Gracilaria örneklerinden yüksek jelleşme gücüne sahip agarın elde
edilebileceğini göstermiştir.
Yapılan çalışma ile optimize koşullarda elde edilen Gracilaria örneklerinin gıda, mikrobiyolojik
ve biyoteknolojik kullanımının uygun olduğu, bu nedenle ülkemiz kıyılarından toplanacak Gracilaria
kaynaklarından kaliteli agar üretilebileceği görülmüştür. Bu durum ithalata bağımlı olduğumuz agar
üretiminin ülkemizde rahatlıkla yapılabileceğini ortaya koymaktadır. Özellikle Marmara ve Ege gibi
kirlilik yaşanan bölgelerdeki kırmızı yosunların toplanması hem denizlerin temizlenmesi hemde
ekonomik katkı değeri olan agar ve agar temelli bileşiklerin üretilmesini mümkün kılacaktır.
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Özet
Bu çalışmada değişik yıllarda elde edilmiş Çorum iline ait uydu görüntülerine yönelik farklı
birleştirme yöntemlerinin performansları analiz edilmiştir. 2010, 2011, 2012, 2013 (SPOT-5), 2014
(SPOT-6) ve 2016 (SPOT-7) yıllarına ait uydu görüntüleri kullanılmıştır. Bu görüntüler iki farklı
Dalgacık Dönüşümü (A Trous ve Mallat algoritmaları), Temel Bileşenler Analizi (PCA), Hiperküre
Renk Uzayı (HCS), Yüksek Geçirgenli Filtreleme (HPF) ve Gram Schmidt (GS) yöntemleri ile
birleştirilmiş ve birleştirme yöntemlerinin performansları 5 farklı kalite indeksi ile değerlendirilmiştir.
Kullanılan kalite indeksleri: RMSE (Root Mean Square Error), ERGAS (Erreur Relative Globale
Adimensionnelle de Synthése), PSNR (Peak Signal To Noise Ratio), CC (Correlation Coefficient) ve
UQI (Universal Quality Index)’dir. Elde edilen sonuçlar karşılaştırıldığında, en iyi birleştirme
yönteminin HCS yöntemi olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Uydu görüntüleri, Görüntü birleştirme, Kalite indeksi.
Abstract
In this study, the performance of different image pansharpening methods for satellite images of Çorum
province obtained in different years has been analyzed. Images of the years 2010, 2011, 2012, 2013
(SPOT-5), 2014 (SPOT-6) and 2016 (SPOT-7) were used. These images were pansharpened with
Gram Schmidt (GS), High-Pass Filtering (HPF), Hyperspherical Color Space (HCS), Principal
Component Analysis (PCA) and two different Wavelet Transform (A Trous and Mallat algorithms)
methods. The performances of the pansharpening methods were performed in 5 different quality
indexes. The quality indexes used are: RMSE (Root Mean Square Error), ERGAS (Erreur Relative
Globale Adimensionnelle de Synthése), PSNR (Peak Signal To Noise Ratio), CC (Correlation
Coefficient) and UQI (Universal Quality Index). According to the obtained results, it was determined
that the best image pansharpening method was the HCS method.
Keywords: Satellite images, Image pansharpening, Quality index.
INTRODUCTION
In remote sensing systems, images are generally acquired simultaneously for the same region in
panchromatic and multispectral (multi-band) formats. The advantage of multispectral image over
panchromatic image is higher spectral resolution, while its disadvantage is lower spatial resolution. The
process of acquiring multispectral images with increased spatial resolution from these simultaneously
detected data sets is called pansharpening. There are different methods in the literature about image
pansharpening methods. The success of the pansharpening methods is directly proportional to the
increase in spatial resolution and protection of spectral information in the multispectral image.
Pansharpened images are especially used in classification applications, change analysis and visual
interpretation studies. The preservation of spectral information in the pansharpened image provides great
advantages in research applications such as agricultural, urban area etc. [1, 2]. In this study, satellite

9. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi

33

images with multispectral and panchromatic bands belonging to different years were used. The satellite
image of 2014 from the images used in the study is shown in Figure 1.
Other satellite images of 2010, 2011, 2012, 2013 (SPOT-5) and 2016 (SPOT-7) used are also
images of Çorum city center, as in the 2014 SPOT-6 image shown in Figure 1. Radiometric, atmospheric
(before pansharpening) and geometric (after pansharpening) corrections are applied to satellite images
because the data obtained by remote sensing methods contain regular and irregular errors due to
environmental effects. These corrections are called image preprocessing [2]. In this study, the images
were preprocessed first, and the corrected SPOT-5/6/7 satellite images of different years obtained as a
result of preprocessing were pansharpened with six different methods (GS, HPF, HCS, PCA, A Trous
and Mallat algorithms). Thus, pansharpened images were obtained for six different years. These images
were compared using 5 different quality indexes and the performances of the these methods were
evaluated.

Figure 1. Çorum City Center 2014 (SPOT-6) RGB image
IMAGE PREPROCESSING
The pixel values of satellite images are affected by factors such as the topographic features of
the area, the position of the sun at the time of detection, atmospheric features and sensor errors. The first
application to reduce the effects of these factors is the radiometric correction process.
The radiometric correction process is performed in two steps: First, the digital numbers (DNs)
are converted to radiance values by using the gain values in the information files of each image with
Equation (1) [2, 3].
𝐿 = 𝐷𝑁»𝐴

(1)

Ÿ

9. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi

34

In this equation, L is the radiance and Ak is the gain value for the k band. Second, the satellite reflectance
value is calculated using the mean solar irradiance value and the solar zenith angle as shown in Equation
(2) [2, 4].
¿∗OÀ∗± U

𝜌𝜆 = ÁAÂÃÀ∗ÄÅÆ Ç

(2)

In this equation, ρλ is the reflectance values on the satellite (for the λ band), Lλ is the spectral radiance
measured at a certain wavelength, Z is the solar zenith angle, ESUNλ is the mean solar irradiance value,
and d is the distance between the earth and the sun.
Atmospheric correction is applied after radiometric correction to reduce the effects of regular
and irregular errors. Different modules such as QUAC, ATCOR, FLAASH etc. developed for this
purpose are included in remote sensing softwares. QUAC is a preferred module because it does not
require much knowledge and is easy to use. In this study, the QUAC module in Envi 5.2 software was
preferred for the atmospheric correction method due to the lack of meteorological and atmospheric
information on SPOT-5/6/7 satellite images.
After pansharpening (before classification), geometric correction is applied. This correction is
carried out to use the satellite images of each year in a common geographic reference system.
IMAGE PANSHARPENING METHODS AND PERFORMANCE EVALUATION
In this study, 6 different image pansharpening methods were used. In the first step of the GS
method, the panchromatic data is replaced with the first band of the multispectral image and the GS
transformation is applied. In the next step, the first band of the acquired image is replaced with a high
resolution panchromatic band and inverse GS transformation is performed. Thus, a pansharpened image
with high spatial resolution is obtained [5, 6].
In the HPF method, high frequency components of the panchromatic image are added to the
multispectral image so that the spectral losses are minimal. With the subsequent resampling process, the
multispectral image is equalized to the spatial resolution of the high-pass image. In the last part of the
method, the high-pass filtered image is added to the multispectral image [7].
In Worldview-2 satellite images with panchromatic and multispectral images, real color space
is converted into hypersphere color space by means of the HCS method developed for image
pansharpening. The components of the panchromatic and multispectral image are defined in the
hypersphere color space. The values of the pansharped image are recalculated in the real color space [7].
PCA method is used to obtain new images free of correlation from multivariate multispectral
satellite images with high correlation between them [8, 9]. The reason why there is no correlation
between them is that the components formed as a result of the method have perpendicular axes [10].
The first band of the new image formed contains most of the spatial details in the multispectral image.
For this reason, the original panchromatic image is replaced with the first band and the combined image
is obtained by performing inverse PCA transformation.
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The wavelet transform splits a signal into scaled and shifted versions of the main wavelet [11].
In this study, image pansharpening is performed with A Trous and Mallat wavelet transform
applications. The A Trous algorithm is based on the principle of convolution of the image with a filter
[12]. In the Mallat algorithm shown in Figure 2, images are decomposed with the “dwt2” matlab code
and the wavelet coefficients of the multispectral and panchromatic images obtained as a result of
decomposition are combined according to a certain rule. The combination rule expressed in Figure 2 is
based on the principle of comparing the wavelet coefficients of the images and choosing the larger one
[13].

Figure 2. Mallat Algorithm used in image pansharpening
The images obtained after the image pansharpening process have both high spatial resolution as
in the panchromatic image and high spectral information as in the multispectral image. The main purpose
of image pansharpening is to increase resolution while not harming spectral information. The
performance of the image pansharpening method depends on it. The performances of the methods used
in this study were evaluated with the quality indexes frequently used in the literature.
The first used quality index was UQI [14], which is a quality index that references the
parameters of contrast degradation, brightness and loss of correlation. The UQI value is between -1 and
+1, and the closer this value is to 1, the more successful the method used.
Another quality index CC used in this study is used to determine the relationship between the
reference and the pansharpened image [15]. The value of CC is also between -1 and +1, as in UQI. The
more the reference image and the combined image are correlated to each other, the closer this value
approaches 1.
PSNR and RMSE indexes used in the study are widely used in comparison of the reference
image and the pansharpened image. A low RMSE value or a high PSNR value indicates that the
reference image and the pansharpened image are similar.
The final quality index ERGAS used in the study is a quality criterion that considers the ratio
between the pixel sizes of the panchromatic image and the multispectral image [16]. A small ERGAS
means good image quality.
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RESULTS AND DISCUSSION
The performance results of the satellite image pansharpening methods used in this study for
different years are shown in Figure 3. These results are the results of images without geometric
correction.
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Figure 3. Satellite image pansharpening performances for the years (a) 2010, (b) 2011, (c)
2012, (d) 2013, (e) 2014 and (f) 2016
CC and UQI values are very small compared to other quality indexes. For this reason, CC and
UQI quality index values were multiplied by a factor of 50 to increase the visuality of Figure 3. The
performance of the methods was evaluated by UQI, CC, RMSE, PSNR and ERGAS.
Classification of satellite images is a common process. One of the most important factors
affecting the classification accuracy is the spatial resolution of the image. Therefore, increasing the
spatial resolution of multispectral images before the classification application increases the success of
this application. In addition, while increasing the spatial resolution, the spectral features in the bands of
the image must be preserved.
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Among the pansharpening methods in this study, the best result was the HCS method, as shown
in Figure 3. Thus, it has been observed that it is appropriate to use the image pansharpened with the
HCS method, which has increased spatial resolution and has the least spectral loss, before the
classification application.
CONCLUSION
In this study, the performance of different pansharpening methods for satellite images of Çorum
province has been analyzed. It was observed that the best pansharpening method among the methods
used in this study was the HCS method.
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Özet
Bu çalışmada, güncel alternatif gravitasyon teorilerinden biri olan 𝑓 (𝑅, 𝜙, 𝑋) teori kapsamında
Schwarzschild karadelikleri araştırılmıştır. Schwarzschild tipi karadelik uzay-zamanından
faydalanılarak 𝑓(𝑅, 𝜙, 𝑋) teori alan denklemleri elde edilmiştir. Durum denklemi 𝑝 = 𝜔𝜌 olarak
dikkate alınan ideal akışkan için alan denklemleri vakum durumu ve Brans-Dicke limitlerinde
incelenmiş ve bulgular tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: 𝑓 (𝑅, 𝜙, 𝑋) Teori, İdeal Akışkan, Schwarzschild Karadelikleri, Brans-Dicke
Teori.
Abstract
In this study, Schwarzschild blackholes are investigated within the scope of 𝑓(𝑅, 𝜙, 𝑋) theory, which
is one of the current alternative gravity theories. Using the Schwarzschild type blackhole space-time,
𝑓 (𝑅, 𝜙, 𝑋) theory field equations are obtained. The field equations created for the perfect fluid, in
where Equation of State is considered as 𝑝 = 𝜔𝜌, are examined in the vacuum state and Brans-Dicke
limits. So the findings are discussed.
Keywords: 𝑓 (𝑅, 𝜙, 𝑋) Theory, Perfect Fluid, Schwarzschild Blackholes, Brans-Dicke Teori.
GİRİŞ
Einstein Genel Relativite Teorisini 1915 yılında düz uzay ve mutlak zaman fikrinden vazgeçerek
eğrilik barındıran uzay-zaman dokusu üzerine inşa edilmiş tensörel bir teori olarak ortaya atmıştır
(Özemre, 1982). Genel Relativite Teorisi zamanının gravitasyonel teorilerinin açıklayamadığı birçok
olayı benzersiz bir yaklaşıklıkla açıklamayı başarmıştır. Fakat ilerleyen yıllarda yapılan çeşitli gözlem
ve ölçümler günümüz evreninin ivmelenerek genişlemekte olduğuna işaret etmektedir (Riess ve ark.,
1998; Perlmutter ve ark., 1999; Astier ve ark., 2006). Ayrıca evrenin baskın maddesinin karanlık enerji
ve karanlık madde gibi egzotik maddelerden oluştuğu belirlenmiştir. Bu durum sonucunda gözlemlerle
tutarlı ve evrenin her dönemini açıklayabilecek alternatif modellere ihtiyaç duyulmuştur.
Bu noktada, özellikle son zamanlarda modifiye gravitasyon teorileri oldukça dikkat çekmekte ve evrenin
son zaman ivmelenmesi ile başlangıcından günümüze kadar göstermiş olduğu davranışları bir arada
açıklayabilme potansiyelleri nedeniyle kozmolojinin popüler araştırma konuları içinde yer
almaktadırlar. Einstein gravitasyon teorisinin sınırları nedeniyle alternatif gravitasyon teorileri önemli
bir gelişim ivmesi yakalamıştır (Özemre, 1961). Bu teoriler arasında Brans-Dicke (Brans ve Dicke,
1961) teorisi, 𝑓(𝑅) (Buchdahl, 1970) teori, 𝑓(𝑅, 𝜙) (Stabile ve Capozziello, 2013) teori, k-essence
(Armendariz-Picon ve ark., 2001) teori ve 𝑓 (𝑅, 𝜙, 𝑋) (Tsujikawa, 2007; Bahamonde, 2015) teori dikkat
çekenler olarak sayılabilir.
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Brans-Dicke teori (bazı kaynaklarda Jordan-Brans-Dicke olarak geçmektedir) kütleçekim sabiti yerine
bir skaler alan tanımlamaktadır. Bu skaler alanın tanımlanmasıyla Genel Relativite Teorisinin aksine
Mach ilkesinin teoriye eklenmesi amaçlanmıştır (Brans ve Dicke, 1961).
𝑓 (𝑅) teori, Einstein-Hilbert Lagrange fonksiyonunda bulunan Ricci skaleri yerine, Ricci skalerinin
kütleçekimi hareketine bağlı bir fonksiyon atanmasıyla ortaya çıkmıştır (Buchdahl, 1970).
𝑓 (𝑅, 𝜙) teori, Ricci skaleri yerine tanımlanan fonksiyonun yanında, maddenin potansiyel enerjisinden
kaynaklı olan bir skaler alanın tanımlanması ile elde edilir (Stabile ve Capozziello, 2013).
k-essence teori, skaler alan ve kinetik terim barındıran bir teoridir. Radyasyon baskın dönemde karanlık
enerji katkısını dinamik olarak tanımlamayı amaçlamaktadır (Armendariz-Picon ve ark., 2001).
Birkhoff teoremi, Einstein alan denklemlerinin her küresel simetrik vakum çözümünün ya statik ya da
Schwarzschild çözümü olduğunu belirtir (Birkhoff, 1972). Bu teorem, Reddy (1973) tarafından
kütleçekiminin skaler-tensör teorilerinde geçerli olduğunu göstermiştir. Brans-Dicke teorisinin statik
küresel simetrik vakum çözümünün dört formunun mevcut olduğu Brans (1962) tarafından
gösterilmiştir. Brans-Dicke teorisinin vakum statik küresel simetrik çözümlerinin dört sınıfının
arasından sadece ikisi gerçekten bağımsızdır ve Brans-Dicke teorisinde Schwarzschild kara deliğinden
farklı bir fiziksel karadelik çözümü bulunmamaktadır (Bhadra ve Sarkar, 2005).
Multamäki ve Vilja (2006), küresel simetrik statik boş uzay-zaman çözümlerini, kütleçekiminin 𝑓(𝑅)
teoride incelemiş ve Schwarzschild-de Sitter metriği alan denklemlerinin tam bir çözümünü vermiştir.
Bu çalışmanın amacı 𝑓(𝑅, 𝜙, 𝑋) teoride Schwarzschild tipi karadelik geometrisinin kaynağının
araştırılmasıdır.
Bu çalışmanın planı şu şekilde özetlenebilir: Bölüm 2’de, 𝑓 (𝑅), 𝑓 (𝑅, 𝜙) ve 𝑓 (𝑅, 𝜙, 𝑋) alan denklemleri
ve Klein-Gordon Denklemi ile madde olarak ideal akışkan ve geometri olarak Schwarzschild uzayzamanı verilmektedir. Bölüm 3’de, Scwarzschild uzay-zamanı ile ideal akışkan için 𝑓 (𝑅, 𝜙, 𝑋) teori alan
denklemleri çözümleri verilmektedir. Vakum durumu dikkate alınarak, aynı durum için Brans-Dicke
limit çözümleri elde eldilecektir.
YÖNTEM
Son dönem alternatif gravitasyon teorilerinden 𝑓 (𝑅) teori etki fonksiyonu:
𝑆=

K
KF¿µ

∫ ×−𝑔𝑓(𝑅)𝑑I 𝑥 + 𝑆;

(1)

şeklinde verilmektedir. Burada, 𝑓 (𝑅) Ricci skalerine bağlı bir fonksiyondur. 𝑆; maddenin Lagrangian
yoğunluğudur (Buchdahl, 1970; Lobo and Oliveira, 2009). 𝑓 (𝑅) teori alan denklemleri, (1) denkleminin
varyasyonundan aşağıdaki gibi elde edilir:
K

𝑓Ø 𝑅(Ÿ − @ 𝑓𝑔(Ÿ − (∇( ∇Ÿ − 𝑔(Ÿ ⎕)𝑓𝑅 = 𝑇𝑖𝑘 .

(2)

±p

Burada 𝑓Ø ≡ ±Ø ve ⎕ d'Alambertian operatörüdür.
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𝑓 (𝑅, 𝜙) teori etki fonksiyonu:
K

𝑆 = KF¿µ ∫ ×−𝑔𝑑I 𝑥Ü𝑓(𝑅, 𝜙) + 𝑢 (𝜙)𝜙;² 𝜙 ;² ß + 𝑆;

(3)

şeklindedir (Hwang, 1990). 𝑓(𝑅, 𝜙) Ricci skalerine ve skaler alana bağlı bir fonksiyondur. 𝑢 (𝜙) skaler
alanın kinetik terimidir. 𝑆; maddenin Lagrangian yoğunluğudur. 𝑓 (𝑅, 𝜙) teori alan denklemleri (3)
denkleminin varyasyonundan aşağıdaki gibi elde edilir:
K

𝑓Ø 𝑅(Ÿ − @ Ü𝑓 + 𝑢 (𝜙)𝜙;² 𝜙 ;² ß𝑔(Ÿ − 𝑓Ø;(Ÿ + 𝑢 (𝜙)𝜙;( 𝜙;Ÿ + 𝑔(Ÿ ⎕𝑓Ø = 𝑇(Ÿ .
Burada 𝑓Ø ≡

±p
±Ø

(4)

ve ⎕ d'Alambertian operatörüdür.

𝑓 (𝑅, 𝜙, 𝑋) teori etki fonksiyonu:
𝑆=

K
KF¿µ

∫ ×−𝑔𝑑I 𝑥𝑓 (𝑅, 𝜙, 𝑋) + 𝑆;

(5)

şeklindedir (Tsujikawa, 2007). 𝑓(𝑅, 𝜙, 𝑋) sırasıyla Ricci skaleri, skaler potansiyel ve kinetik terime
bağlı olarak tanımlanmaktadır. 𝑆; maddenin Lagrangian yoğunluğudur. X terimi şu şekilde
tanımlanmaktadır:
K

𝑋(𝜙) = − @ [𝜕 á 𝜙𝜕á 𝜙]𝜉.

(6)

Burada 𝜉 bir parametre olup alan denklemi çözümlerinde 𝜉 = 1 olarak seçilebilir (Tsujikawa, 2007).
𝑓 (𝑅, 𝜙, 𝑋) teori alan denklemleri, (5) denkleminin varyasyonundan aşağıdaki gibi elde edilir:
K

ã

𝐹𝐺(Ÿ − @ (𝑓 − 𝑅𝐹 )𝑔(Ÿ − ∇( ∇Ÿ 𝐹 + 𝑔(Ÿ ∇á ∇á 𝐹 − @ 𝐻 (∇( 𝜙)(∇Ÿ 𝜙) = 𝑇(Ÿ .
±p

(7)

±p

Burada 𝐹 ≡ ±Ø ve 𝐻 ≡ ±¡, ∇( kovaryant türevdir. 𝑓(𝑅, 𝜙, 𝑋) teori kapsamında Klein-Gordon denklemi
aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır:
∇( Ü𝐻∇( 𝜙ß + 𝜉𝑁 = 0

(8)

±p

burada 𝑁 ≡ ±ä olarak tanımlanmaktadır (Tsujikawa, 2007).
İdeal akışkan için enerji-momentum tensörü aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır:
𝑇(Ÿ = (𝑝 + 𝜌)𝑢( 𝑢Ÿ + 𝑝𝑔(Ÿ ,

(9)

Burada, 𝜌 enerji yoğunluğunu, p basıncı ifade etmektedir. 𝑢( ise dörtlü hız vektörüdür.
Bir karadelik, olay ufku içinde ışık dahil hiçbirşeyin kaçamadığı kadar güçlü bir kütleçekimine sahip bir
uzay-zaman bölgesi olarak tanımlanmaktadır (Wald, 1984). En sade şekilde değerlendirilen durağan
karadeliklerin yalnızca kütlesi vardır fakat elektrik yükü veya açısal momentumu bulunmamaktadır. Bu
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karadelik çözümlerini 1916'da Schwarzschild (1916) ortaya atmıştır. Einstein alan denklemlerinin
küresel simetrik vakum çözümlerinden elde edilen Schwarzschild metriği:
𝑑𝑠 @ = X1 −

@P 6K
æ

Z

@P

𝑑𝑟 @ + 𝑟 @ (𝑑𝜃 @ + 𝑠𝑖𝑛@ 𝜃𝑑𝜙 @ ) − X1 −

æ

Z 𝑑𝑡 @

(10)

olarak verilmektedir. Schwarzschild çözümü 𝑟 = 0 ve 𝑟 = 2𝑀 durumlarında tekilliğe sahip olmaktadır.
Her iki tekillik karadeliğin ufuk bölgelerini tanımlar.
BULGULAR
Yaygın olarak bilindiği üzere, ideal akışkan kozmik madde olarak, Durum Denklemi olarak
bilinen ve basınç ve yoğunluğun doğru orantılı olduğunu gösteren eşitliği sağlar. Durum Denklemi 𝑝 =
𝑤𝜌 olarak verilir. Burada 𝑤 orantı katsayısıdır. Schwarzschild uzay-zamanı ile ideal akışkan için alan
denklemleri durum denklemi de dikkate alındığında, denklem (5)-(10)‘dan aşağıdaki şekilde elde edilir.
6Fê…ëìUæP>Lê…ëìUæU 6FíîæU 6K@ï ìì æP>@æU î>Fï ìì æU >K@Pï ì 6Iï ì æ
ž
6@ê…ëìUæP>ê…ëìUæU >FíîæU 6Iï ìì æP6@æU î>@ï ìì æU >K@Pï ì 6Iï ì æ
ž
@ï ìì æU 6Iï ìì æP>ê…äìUæ U 6@ê…äìU æP>K@Pï ì 6Iï ì æ>Fíîæ U 6@æU î
ž

−

ð
U

C
b

+ 𝑤𝜌𝑟 @ = 0,

− 𝑤𝜌𝑟 @ = 0,

− 𝑤𝜌𝑟 @ = 0,

ð
U

(Ü@Pæ6æU ßÜï ìì ß>X6 >PZê…æäìU>(FP6@æ)Üï ì ß6LXí6 ZîæU )(6 >P)
@

− (𝑟 − 2𝑀)𝜌𝑟 @ = 0.

(11)
(12)
(13)
(14)

Burada prime işareti radyal koordinat (r)’ye göre kısmi türevi göstermektedir. (11)-(14) denklem
sisteminin çözümü aşağıdaki şekilde elde edilir.
𝑝 = 𝑤𝜌 = 𝑤 X
𝐹 = 𝐶1 +

LPï ì 6ï ì æ
íæU >æ U

Z,

(15)

¶õð
ñLPU×(6æ>@P)æ òóÄôòWñ
ö>FPUæ6Pæ U 6æb öˆ@
×(õðiU¶)ð

±p

×(6æ>@P)æ

,

(16)

𝑁 = ±ä = 0,

(17)

𝐻=

(18)

±p

±¡

= 0.

𝑝 = 𝑤𝜌 → 0 yaklaşıklığı madde-geometri ortaklığını vakum durumuna indirger. (15)-(18) denklemleri
ile verilen Schwarzschild çözümünün vakum durumundaki dağılımları aşağıdaki şekilde elde edilir:
𝑝 = 𝑤𝜌 = 0,

(19)

𝜙 = 𝐶3,

(20)

𝐹 = 𝐶4,

(21)

𝑁=

±p
±ä

= 0,

(22)
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±p

𝐻 = ±¡ = 0.

(23)

SONUÇ VE TARTIŞMA
Bu çalışmada 𝑓 (𝑅, 𝜙, 𝑋) teori kapsamında Schwarzschild karadeliklerine ideal akışkan
maddesinin kaynak olup olamayacağı araştırılmıştır. 𝑓 (𝑅, 𝜙, 𝑋) teori kapsamında ideal akışkanlı statik
küresel simetrik Schwarzschild tipi uzay-zaman için alan denklemleri elde edilmiştir. Denklemler (15)(18)’den görüleceği gibi 𝑓(𝑅, 𝜙, 𝑋) teori vakum durumu dışında da Schwarzschild tipi karadelik
çözümüne izin vermektedir. Bu durum 1916’da Schwarzschild tarafından Einstein Genel Relativite
Teorisi dikkate alınarak elde edilen ilk çözümden farklı bir bulgudur. Ancak alternatif gravitasyon
teorilerinin doğası gereğince, gravitasyon teorisinin temel dayanağı olan ekstra fonksiyonlar alan
denklemlerinin yapısını değiştirmektedir. Dolayısıyla Einstein Genel Relativite Teorisinde elde edilen
uzay-zaman geometrileri bu temel teorideki madde kaynaklarından farklı kaynaklar tarafından da
desteklenebilmektedir. Bu çalışma, 𝑓 (𝑅, 𝜙, 𝑋) teoride ideal akışkan maddesinin Schwarzschild
Karadeliğine kaynaklık edebileceğini göstermiştir. Benzer şekilde Bhadra ve Sarkar (2005) da sıfırdan
farklı bir skaler alanın Brans-Dicke teori kapsamında bu tür uzay-zaman geometrisinin elde
edilebileceğini göstermişlerdir. Diğer yandan Cruz-Dombriz ve ark. (2009) ve Cognola ve ark. (2005)
𝑓 (𝑅) teori kapsamında sıfırdan farklı skaler alan dikkate alarak Schwarzschild Karadeliği geometrisi
elde etmişlerdir. Dolayısı ile bu çalışmada görülmüştür ki 𝑓(𝑅, 𝜙, 𝑋) teoriye göre ideal akışkan
varlığında teorinin etkin enerji-momentum tensörü vakum gibi davranabilir.
𝑓 (𝑅, 𝜙, 𝑋) teoride sık kullanılan (11)-(14) denklemleri ile verilen Brans-Dicke limiti altında
çözümlerin vakum yaklaşıklığında,
𝜙 = 𝐶5,
ä
𝐹 = ž¿ ,

(24)
(25)

°

𝑁 = I¿ä ,
𝐻=

Ø

ž¿

−

(26)
°¡
I¿äU

,

(27)

𝑝 = 𝑤𝜌 → 0,

(28)

olduğu görülmektedir. Çözümlerden 𝜙 skaler alanının sabit olarak gelmesi, kozmolojik sabitli ve vakum
durumundaki Einstein Genel Relativite Teorisi ile eşdeğer sonuçların sağlandığını göstermektedir. Bu
durum çalışmada elde edilen bulguların uygun limit durumlarında beklenen çözümlere indirgendiğini
göstermekte ve dolayısıyla 𝑓(𝑅, 𝜙, 𝑋) teorinin tutarlılığını desteklemektedir.
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Özet
Beyaz eşyaların dayanım gerektiren parçalarında sac metal malzemeler kullanılmaktadır.
Ürünlerin dayanıklı ve hafif olabilmesi için en uygun sac kalınlığı maliyet ve kalite açısından önem
arz eder. Sac metal parçaların üretimi pres ve kalıplarda yapılmaktadır bu sebeple farklı çekme, kesme
ve delme kuvvetlerine maruz kalmaktadırlar. Bu çalışmada fırınlarda kullanılan formlu ve formsuz
tepsilerin uygulanan kuvvet neticesinde deformasyonları incelenmiştir. Formsuz tepsinin maksimum
toplam deformasyon değeri 6,6747 mm iken form eklenmesi ile bu değer 6,3842 mm değerine düşerek
% 4,35 iyileşme sağlanmıştır. Formlu tepsinin maksimum eşdeğer gerilim değeri ise formsuz tepsiye
kıyasla 761,23 MPa değerinden 742,39 MPa değerine düşerek % 2,47 iyileşme sağlanmıştır. Bu
sonuçlara göre formlu fırın tepsisi formsuz tepsilere göre mekanik kuvvetlere karşı daha dayanıklı
olarak tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Fırın, tepsi, form, Ansys, mekanik analiz

Strength Evaluation of Embossed and Unembossed Trays Used in Ovens
Abstract
Sheet metal materials are used in parts of white appliances that require strength. In order for the
products to be durable and light, the most appropriate sheet thickness is important in terms of cost
and quality. Sheet metal parts are produced in presses and molds, so they are exposed to different
drawing, cutting and drilling forces. In this study, the deformations of the formed and unformed trays
used in the ovens as a result of the applied force were investigated. While the maximum total
deformation value of the formless tray was 6,6747 mm, this value decreased to 6,3842 mm with the
addition of the form, resulting in an improvement of % 4,35. The maximum equivalent stress value
of the formed tray decreased from 761,23 MPa to 742,39 MPa compared to the unformed tray,
resulting in an improvement of % 2,47. According to these results, the embossed baking tray was
found to be more resistant to mechanical forces than the unembossed trays.
Keywords: Oven, tray, embossment, Ansys, mechanical analysis
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INTRODUCTION
Sheet metal parts, which are widely used in many industrial applications in daily life, are
produced and shaped by various manufacturing methods [1-2]. Electric and gas ovens are generally
produced by white goods manufacturers using sheet metal parts. Although plastic, glass and composite
materials are used in these products, sheet metal parts are preferred in main bodies and components such
as baking trays exposed to heat. Baking trays are produced by slicing the sheet materials that come as
coils and shaping them in eccentric or transfer presses. In addition, it is subjected to the enamel process
due to its long life and contact with food throughout its use. For these reasons, oven trays are exposed
to mechanical and thermal effects during production. These effects cause deformations in the trays and
increase the production scrap, so the negative effects encountered should be kept within certain limits.
Ceritbinmez and güngör analyzed the form they applied to prevent the deflection problem
encountered in the furnace top sheet covers with Ansys and reported that the deflection reduction was
% 41,59 [3]. Işıktaş ve ay investigated the experimental determination of springback in V-bending dies.
In order to determine the amount of springback, a V-bending mold was designed and DKP sheet was
used as the test material. They bent the samples at V-bending die angles of 60, 90 and 120 degrees, and
using different punch radius values of 2 mm and 6 mm for each angle. They reported that the springback value decreased with the increase of the material thickness, and the spring-back value decreased
with the increase in the bending angle [4]. Çavuşoğlu ve gürün investigated the effects of deformation
rate in the deep drawing process of DP600 and DP780 sheet materials, which are widely used in the
automotive industry. For this purpose, the mechanical properties of the material were determined by
performing uniaxial tensile tests at different deformation rates. Deep drawing analysis of sheet materials
were carried out at different deformation rates using the finite element method. As a result of the
analyzes, they reported that the increase in the deformation rate increased the thinning in the wall
thickness of the upper parts of the product, caused an increase in the thickness of the skirts, increased
the amount of springback and the molding force [5].
In this study, a solution has been proposed for the problem that the trays used in the ovens are
warped as a result of the mechanical and thermal effects they are exposed to during production, that is,
they cannot be used as a final product. For this purpose, the strength of the trays was tried to be increased
by adding form and the effects of the added form were analyzed using the ANSYS program.

METHODOLOGY
In this study, embossed and unembossed trays with a thickness of 0.6 mm were designed as
shown figure 1. The depth of these trays is 35 mm and the material type is DC06ED. The form added to
increase the mechanical strength is rectangular in 90x60 mm dimensions and 2 mm deep.

9. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi

49

Figure 1. Designed embossed and unembossed trays
The trays designed as two different models were analyzed in the Ansys mechanical finite
element analysis software and exposed to 20N forces as shown in figure 2. For this purpose, it was
desired to analyze the reactions of the trays to the forces that can be applied after production.

Figure 2. Fixing and force application points
In this study, numercical study is applied to see the stress and total deformation differences between
embossed and unembossed trays. ANSYS 2021 is used as a numerical program. For the mesh, 435492
nodes, 216058 elements are used. Element size is 3mm for tray geometries.
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RESULTS
The maximum stress and maximum deformation values obtained as a result of the analyzes are
given in Table 1. From these data, it is seen that the tray with the form added stretches less, is more
durable and changes shape less as a result of the applied force.
Table 1. Force analysis results
Max Stress
(Mpa)
Unembossed
761,23
Embossed
742,39

Max Deformation
(mm)
6,67
6,38

(a)

(b)
Figure 3. Maximum total deformation: (a) unembossed (b) embossed
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While the maximum total deformation value of the unembossed tray was 6,6747mm, this value
decreased to 6,3842 mm with the addition of the form as shown figure 3. The form placed in the middle
and flat part of the unembossed tray has increased the strength by acting as a rib. When Figure 4 is
examined, it is seen that the maximum equivalent stress value of the embossed tray has decreased from
761,23 MPa to 742,39 MPa. These findings show that the embossed tray is less deformed than the
unembossed tray in the face of applied forces.

(a)

(b)
Figure 4. Maximum equivalent stress: (a) unembossed (b) embossed
Comparison of the results obtained as a result of the forces applied to the unembossed and embossed
trays is given in figure 5 in graphic form. According to the results obtained, the strengthening of the tray
form caused an improvement in maximum deformation end stress.

9. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi

52

Figure 5. Overall results
CONCLUSION AND DISCUSSION
The maximum total deformation value improved by % 4,35 and the maximum equivalent stress
value by % 2,47 thanks to the addition of form to unembossed baking trays. According to these results,
the embossed tray was found to be more resistant to mechanical forces.
By going beyond the results obtained in this study, trays can be designed in new forms and sizes,
and new analyzes can be made under different forces.
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Özet
Sac metal parçalar beyaz eşya sektöründe özellikle fırın imalatında yaygın olarak kullanılmaktadır.
Fırın tepsileride prograsif kalıplarda üretildikten sonra emaye kaplama için 800-860 °C sıcaklıklara
maruz kalmaktadır. Tepsilerin ince olması veya form yapılarının farklı olması sebebi ile emaye
sürecinde tepsilerde çarpılma problemleri gözlemlenmektedir. Bu çalışmada formlu ve formsuz
tepsilere Ansys programında termal analiz uygulanmıştır. Yapılan analiz sonuçlarına göre 850 °C
sıcaklığa maruz kalan formlu tepsilerde maksimum stress değeri formsuz tepsilere kıyasla 11293
Mpa’dan 9460 Mpa değerine düşerek % 16,23 iyileşme sağlanmıştır. Maksimum strain değeri ise
0,061 den 0,051 değerine düşerek % 16,39 iyileşme sağlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Fırın, tepsi, form, Ansys, termal analiz

Thermal Stress Analysis of Shaped Baking Tray
Abstract
Sheet metal parts are widely used in the white goods industry, especially in oven manufacturing. After
the baking trays are produced in progressive molds, they are exposed to temperatures of 800-860 °C
for enamel coating. Due to the thinness of the trays or the different form structures, distortion
problems are observed in the trays during the enameling process. In this study, thermal analysis was
applied to unembossed and embossed trays in Ansys program. According to the results of the analysis,
the maximum stress value of the embossed trays exposed to 850 °C temperature decreased from 11293
Mpa to 9460 Mpa compared to the unembossed trays resulting in an improvement of % 16,23.
Maximum strain value decreased from 0,061 to 0,051 resulting in an improvement of % 16,39.
Keywords: Oven, tray, embossment, Ansys, thermal analysis
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INTRODUCTION
Sheet metals are preferred in many sectors, especially automotive, due to their weight/strength
ratio [1]. Their use in the white goods industry is increasing due to their suitability for mass production
and high temperature resistance. Especially in the production of baking trays, 0,5-0,8 mm thick sheet
metal materials are used. Earing, wrinkling, buckling, tearing and deformity occur during production
since sheet metal parts are shaped in presses and molds [2-4]. In addition, after baking trays are produced
in molds, enamel coating is applied and therefore they are exposed to thermal effects. Thermal distortion
problem is observed in thin-structured trays exposed to temperatures of approximately 850 °C during
enamelling as shown figure 1.

Figure 1. Distortion problem
This problem can be eliminated by increasing the thickness of the sheet or by strengthening the
tray form. Since increasing the thickness of the sheet will increase the cost directly, it is a more suitable
solution to strengthen the tray form. In this study, the effect of adding forms to trays used in ovens on
thermal distortion was analyzed with ansys.
METHODOLOGY
The thermal stress is the stress on the object due to any thermal load. The thermal stresses are a
result of a change in temperature and it creates thermal load. By the effect of the thermal load, thermal
expansion is seen on object and thermal strain is obtained. With the young module value and thermal
strain value, thermal stress is attained [5].
In this study, unembossed and embossed trays with a thickness of 0,6 mm were designed as
shown figure 2. The depth of these trays is 35 mm and the material type is DC06ED. In order to increase

9. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi

56

the thermal resistance, a rectangular form measuring 90x60 mm and a depth of 2 mm was added to the
middle part of the formless tray as shown figure 2b.

a
b
Figure 2. Designed trays: (a) unembossed (b) embossed
In this study, Numercical study is applied to see the thermal stress and thermal strain differences
between embossed tray and unembossed tray. ANSYS 2021 is used as a numerical program. For the
mesh, 435492 nodes, 216058 elements are used. Element size is 3 mm for tray geometries.
RESULTS
The max stress and max strain values obtained as a result of the thermal analyzes are listed in
Table 1. It was determined that there was an improvement in maximum stress and maximum strain
values with the addition of form to the trays.
Table 1. Thermal analysis results

Unembossed
Embossed

Max Stress
(Mpa)
11293
9460

Max Strain
(mm/mm)
0,061
0,051

The maximum stress value decreased from 11293 Mpa to 9460 Mpa, resulting in an improvement of
16,23%. The maximum strain value decreased from 0,061 to 0,051 resulting in % 16,39 improvement.
Thanks to the addition of form to the tray, thermal stress decreased in the embossed tray at 850°C
temperatures compared to the unembossed tray as shown figure 3.
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(a)

(b)
Figure 3. Maximum equivalent stress : (a) unembossed (b) embossed
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(a)

(b)
Figure 4. Maximum equivalent elastic strain : (a) unembossed (b) embossed
In Figure 4, it is seen that the equivalent elastic strain value has decreased from 0,061 to 0,051. This
shows us that adding embos to the tray geometry reduced the amount of thermal expansion of the tray.
According to the general results in Figure 5, it was seen that the thermal resistance of the embossed tray
is higher than the unembossed tray. The form added to the tray increased the strength of the sheet metal
part and helped to protect the tray form.
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Figure 5. General thermal analysis results
CONCLUSION AND DISCUSSION
It has been determined that the thermal resistance of the trays can be increased at high
temperatures such as 850 °C by adding form to the formless trays. As a result of the analyzes made, with
the strengthening of the design, the maximum stress value decreased from 11293 Mpa to 9460 Mpa, and
an improvement of % 16,23 was achieved. Maximum strain value decreased from 0,061 to 0,051;
resulting in an improvement of % 16,39.
In parallel with this study, experiments can be carried out under different analysis conditions by
adding new forms to trays of different thicknesses.
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Özet
Doğrusal denklem sistemlerinin çözümü birçok mühendislik ve bilimsel uygulamada ortaya
çıkmaktadır. Bu uygulamalarda ortaya çıkan katsayı matrisi seyrek ve çok büyük boyutta
olabilmektedir. Bu tür büyük sistemleri makul sürelerde çözebilmek için paralel hesaplama
yöntemleri kullanılmaktadır. Doğrusal sistemleri çözmek için genelde iki temel yöntem
kullanılmaktadır. Bunlar yinelemeli ve doğrudan yöntemlerdir. Ayrıca yinelemeli ve doğrudan
yöntemlerin avantajlarını birleştiren hibrit metotlar, büyük ve seyrek doğrusal denklem sistemlerini
çözmek için günümüzde oldukça tercih edilmektedir. Bu çalışmamızda hibrit metotlardan paralel
hesaplamaya oldukça yatkın olan satır-blok izdüşüm metotlarına odaklandık. Bu metotlarda
yakınsama oranı, blok satırlarının birbirlerine olan açılarına bağlıdır. Açılar ne kadar genişse
yakınsama oranı artmakta ve dolayısıyla ihtiyaç duyulan iterasyon sayısı azalmaktadır. Bu açıları
genişletmek için akıllı bölümleme yöntemleri kullanılmaktadır. Paralel hesaplamada yüksek başarım
elde edebilmek için işlemcilere düşen iş yükü dengeli olmalıdır. Bu çalışmamızda, bir paralel satırblok izdüşüm metodundaki blok boyut dengesizliğinin zaman ve iterasyon sayılarına olan etkisi
incelenmektedir. Üç farklı gerçek dünya problemi üzerinde dört farklı dengesizlik eşik değeri için
deneyler gerçekleştirildi. En hızlı paralel çözümü elde edebilmek için kullanılması gereken en uygun
dengesizlik eşik değerleri tartışılmakta ve problem spesifik öneriler sunulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: doğrusal denklem sistemleri, hibrit metot, paralel hesaplama, performans analizi,
satır-blok izdüşüm metotları.
Abstract
The solution of systems of linear equations arises in many engineering and scientific applications.
The coefficient matrix of these systems can be sparse and very large. Parallel computing techniques
are often used to solve such large systems in a small amount of time. Generally, two fundamental
methods, which are iterative and direct methods, are used to solve such linear systems. In addition,
hybrid methods which combine the advantages of iterative and direct methods, are preferred today to
solve large and sparse systems of linear equations. In this study, we focused on row-block projection
methods which are one of the hybrid methods due to their amenability to parallel computation. In
these methods, the convergence rate depends on the angles between block rows. As those angles are
wide, the convergence rate becomes faster, and consequently the required number of iterations
decreases. Intelligent row-block partitioning methods are used to widen these angles. In order to
acquire high performance in parallel computing, the workload of the processors should be balanced.
In this study, we analyze the effects of block size imbalance on the parallel solution time and the
number of iterations of a parallel row-block projection method. Experiments are performed with three
real-world problems for four different imbalance thresholds. The most suitable imbalance threshold
values that lead to faster parallel solutions are discussed and problem-specific threshold values are
suggested for high performance.
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Keywords: linear system of equations, hybrid method, parallel computing, performance analysis, rowblock projection methods.
INTRODUCTION
Nowadays the solution of linear equation systems is an important process in many fields. For
nearly 2000 years, since Nine Chapters on the Mathematical Arts (Shen et al., 1999), people have been
studying to make this process more systematic and efficient. In the current real-world problems, linear
systems are much larger and continue to increase. Parallel computing techniques are needed to solve
these systems in a short time.
In recent years, the performance of processing units in computers has been improving such that most
operations now can take place in a shorter time. As the hardware gets more powerful, it becomes more
important to develop efficient algorithms. Thus, the performance of the linear system solvers needs to
be kept up with this improvement in the computer hardware.
Direct and iterative methods are two main methods that are used to solve systems of linear equations.
The hybrid methods emerging later combined the robustness of direct methods with the low memory
usage features of iterative methods. Thus, it has become a more advantageous method. Among hybrid
methods, the block Cimmino (Bramley & Sameh, 1992; Dumitrasc et al., 2021) method is one example
method that is preferred promisingly.
In this study, we analyze the effects of block size imbalance on the parallel solution time and the number
of iterations required for the convergence by using the block Cimmino algorithm. For this, performance
analysis is conducted using the experimental results on three real-world problems. According to the
results of this analysis, the most convenient imbalance values are presented for the problems.
Experimental results show that up to 50% performance improvement can be achieved by using suitable
imbalance thresholds.
METHOD
In Block Cimmino, the linear system of the form Ax = b is divided into t block rows as follows

𝐴₁
𝑏₁
𝐴₂
𝑏₂
⎛ ⎞
⎛ ⎞
.
.
⎜ ⎟ 𝑥 = ⎜ ⎟,
.
⎜ ⎟
⎜.⎟
𝐴ₜ
𝑏ₜ
⎝

⎠

⎝ ⎠

where A is a sparse matrix, b and x are the column vectors. We use an intelligent partitioning method,
GRIP (Torun et al., 2018), to obtain row blocks. The row block partitioning in block Cimmino is an
important factor for a faster convergence rate. GRIP is a graph partitioning-based partitioning method
that considers the numerical information of the matrix. In the graph partitioning process, the size of the
parts must also be balanced, while trying to minimize the connections between the parts. The number of
connections between the parts can be reduced further if some tolerance is allowed over the balance
between the size of the parts. A given load imbalance threshold is used to determine this tolerance. The
load imbalance threshold is taken into account during the graph partitioning which meanwhile tries to
decrease connections between the parts.
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In the matrix representation, the parts in the graph partitioning correspond to the row blocks in the
matrix. In parallel computing, each processor can be responsible for one or more row blocks. The
workload of the processors and the dimensions of the blocks are highly dependent on each other. In
block Cimmino, the workload imbalance between the blocks may decrease the efficiency of the parallel
system, in contrast, it may lead to fewer iterations. This is due to the fact that the GRIP method works
more comfortably for high load imbalance threshold values. Thus, with a high threshold value, the
probability of finding a partitioning that has fewer connections between parts increases. In this case, the
number of iterations can decrease, but the load balance can be disturbed. In this study, we analyze the
trade-off between the decreased number of iterations and the increased load imbalance by looking at the
total parallel time required by the block Cimmino method.
RESULTS
In the experiments, a 12-core shared memory parallel computer architecture is used. Three realworld matrices, cage12, majorbasis, and rajat30 from the SuiteSparse matrix collection (Davis & Hu,
2011) are used in the experiments. The properties of the matrices are shown in Table 1. Experiments are
conducted with four different imbalance threshold values; 0.001, 0.002, 0.01, and 0,1. The number of
iterations and the total parallel solution time (in seconds) are measured for the different number of parts.
The iterations are stopped when the relative backward error is less than 106KK . Tables 2, 3, and 4 show
the results for those three different matrices.
Table 1. Properties of the matrices.
Matrix Name

Size

Number of Nonzeros Problem Kind

cage12

130,228

2,032,536 Directed Weighted Graph

majorbasis

160,000

1,750,416 Optimization Problem

rajat30

643,994

6,175,244 Circuit Simulation Problem

Table 2. Number of iterations and the total parallel time of the cage12 matrix.
Number of parts

2

4

Imbalance Threshold

Number of Iterations

Total Time

0.001

9

201.13

0.002

9

199.81

0.01

9

199.41

0.1

9

198.90

0.001

10

51.61

0.002

10

51.82
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8

16

0.01

10

52.28

0.1

10

51.58

0.001

15

25.07

0.002

15

25.09

0.01

15

30.02

0.1

14

25.06

0.001

15

20.98

0.002

15

20.97

0.01

14

24.33

0.1

14

18.08

Imbalance Threshold

Number of Iterations

Total Time

0.001

19

5.97

0.002

19

5.97

0.01

19

5.93

0.1

19

6.23

0.001

21

5.00

0.002

21

5.15

0.01

21

5.19

0.1

22

4.95

0.001

22

4.47

0.002

22

4.40

0.01

21

5.19

0.1

21

4.32

0.001

22

4.98

0.002

22

4.97

0.01

22

4.83

0.1

23

4.98

Table 3. Number of iterations and the total parallel time of the majorbasis matrix.
Number of parts

2

4

8

16

As seen in Tables 2, 3, and 4, an improvement in the total parallel time can be observed in some part
counts with varying imbalance threshold values. In addition to that, in cage12 and majorbasis matrices,
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there are improvements in the number of iterations for increasing imbalance threshold values. According
to the experiments, selecting a suitable load imbalance plays an important role in the parallel
performance of the block Cimmino.
Table 4. Number of iterations and the total time of the rajat30 matrix.
Number of parts

2

4

8

16

Imbalance Threshold

Number of Iterations

Total Time

0.001

21

66.63

0.002

21

65.59

0.01

49

129.68

0.1

21

64.90

0.001

22

84.33

0.002

22

84.55

0.01

51

164.35

0.1

22

117.96

0.001

25

95.73

0.002

25

94.30

0.01

51

154.32

0.1

25

98.38

0.001

70

231.51

0.002

63

234.30

0.01

68

194.91

0.1

80

265.60

Figure 1 summarizes the normalized performance improvement of the best over the worst time for
different thresholds. In rajat30, an improvement of about 50% in terms of the total parallel solution time
is observed when the number of parts is two. On the other hand, for majorbasis, there is no remarkable
improvement in the parallel performance as varying imbalance thresholds for all part counts.
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Figure 1. Normalized parallel running times according to the fastest parallel solution among different
imbalance thresholds for each part count.
CONCLUSION AND DISCUSSION
In this study, we analyzed the effects of varying the load imbalance threshold values in the row
block partitioning of the block Cimmino method on the parallel solution of linear systems. According
to the conducted experiments, a better parallel solution time and fewer iterations are obtained for some
imbalance threshold values. In some problems, as the imbalance threshold value increases the total
parallel execution time also increases. Therefore, it is crucial to determine the proper load imbalance
threshold value in order to obtain high performance. As a result of this study, the importance of the
threshold value has been revealed with parallel performance analyzes. In future work, we plan to develop
a recommendation system for a suitable load imbalance threshold according to the properties of the
matrix.
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Özet
Kent yönetiminde önemli bir kamu kurumu olan belediyelerin kentsel sorunların çözümünde
yürütmüş olduğu çalışmalar kentte yaşayan bireylerin yaşam konforu için önemli bir yere sahiptir.
Belediyeler bünyesinde bulundurduğu müdürlükler ile kentsel sorunların tespitinde ve çözümünde
ofis ve saha ekipleri ile çalışmalarını yürütmektedirler. Yapılan çalışmada kentsel sorunların
çözümünde bir ilçe belediyesinin yürütmüş olduğu çalışmalar simülasyon ve modelleme tekniği ile
analiz edilmiştir. Sistem girdisi olarak kuruma kentte yaşayan bireyler tarafından bilgi iletişim
araçlarıyla iletilen kent problemleri ile saha ekiplerinin tespit etmiş olduğu problemler alınmıştır.
Sistemin mevcut durumunun benzetimi hazırlanırken kurumun yayınlamış olduğu yıllık bülten
verileri ve zaman etüdü ile elde edilen verilerden faydalanılmıştır. Mevcut durumda evrakların yanlış
birimlere yönlendirmesinden kaynaklanan süre kayıpları ile evrak taşıma sürelerinden kaynaklanan
süre kayıpları tespit edilmiş ve alternatif model geliştirilmiştir. Alternatif model ile evrakların
sistemde geçirmiş olduğu süreler %26,21 oranında azaldığı görülerek sistemde verimlilik artışı
sağlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Benzetim ve Modelleme, Arena Simülasyon, Akıllı Kent, Kent Bilgi Sistemi
Abstract
The studies carried out by municipalities plays an important role in solving urban problems, since
they are a significant public institution in the city administration. Municipalities carry out their work
with office and field teams in the determination and solution of urban problems through the agency
of directorates they possess within. In the study, the exercises conducted by a district municipality
regarding the solution of urban problems were analyzed by simulation and modeling technique. The
urban problems forwarded to the institution by the individuals living in the city via information
communication tools and the problems determined by the field teams were taken as system input. The
annual bulletin data published by the institution and the data obtained through time study were used
while preparing the simulation of the current state of the system. In the current situation, the loss of
time caused by the documents being forwarded to the wrong units and the time loss due to the
document handling times have been determined and an alternative model has been developed. With
the alternative model, the time spent by the documents in the system decreased by 26.21%, resulting
in an increase in efficiency in the system.
Keywords: Simulation and Modeling, Arena Simulation, Smart City, City Information System
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GİRİŞ
Gelişen sanayi ve teknoloji kentlerde yeni iş sahaları oluşturmuş buna bağlı olarak kent nüfusu
hızlı bir şekilde artmıştır. Kent nüfusunda meydana gelen artış; gıda, su, sağlık, barınma, altyapı, eğitim,
ulaşım, kamu güvenliği, telekomünikasyon gibi konularda ihtiyaçları artırmış aynı zamanda atık miktarı
artmış ve yönetimi zorlaştırmıştır. Bu noktada yerel ve ulusal yönetimler kentleşmede oluşan artışı
yönetebilmek için önemli bir sorumluluk yüklenmişlerdir. Son zamanlarda her alanda olduğu gibi şehir
yönetiminde de gelişen teknolojiden faydalanılmaya başlanmış ve akıllı kent kavramı ortaya çıkmıştır.
Akıllı kentler “Paydaşlar arası işbirliği ile hayata geçirilen, yeni teknolojileri ve yenilikçi yaklaşımları
kullanan, veri ve uzmanlığa dayalı olarak gerekçelendirilen ve gelecekteki problem ve ihtiyaçları
öngörerek hayata değer katan çözümler üreten daha yaşanabilir ve sürdürülebilir şehirler” olarak
tanımlanmaktadır (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2019). Akıllı kent sistemlerinin amacı kent
yönetiminde kentsel hizmetlerin daha verimli ve etkin bir şekilde sürdürülmesi, yenilikçi fikirlerin ve
yeni teknolojilerin kullanılması ve daha yaşanılabilir kentler oluşturulması olarak sıralanabilir.
Akıllı kent kavramını daha iyi anlayabilmek için birçok ulusal ve uluslararası kuruluş tarafından belirli
bileşenlere ayrılmıştır. Ülkemizde yayınlanan 2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem
Planında Akıllı Şehir Bileşeni Uygulamaları: Akıllı Çevre, Akıllı İnsan, Akıllı Yapılar, Akıllı Ekonomi,
Akıllı Mekan Yönetimi, Akıllı Yönetişim, Bilgi Teknolojileri, Akıllı Ulaşım, Akıllı Enerji, İletişim
Teknolojileri, Bilgi Güvenliği, Akıllı Altyapı, Afet ve Acil Durum Yönetimi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri
olarak belirtilmiştir (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2019).
Son zamanlarda akıllı kentlerle ilgili çalışmalar artmış ve birçok alanda yeni sistemler geliştirilmiştir.
Ülkemizde kent yönetiminde önemli bir role sahip olan belediyeler bu alanda yeni teknolojilerden
faydalanmış, kentlerde akıllı kent uygulamalarının yaygınlaşması ve kent hayatını kolaylaştırması
konusunda çalışmalarına hız vermişlerdir.
Yapılan çalışmada, belediyelerde saha çalışmalarının yönetiminde birimler arası iş akışının daha
koordineli bir şekilde yönetilebilmesi ve iş verimliliğinin artırılması hedeflenmiştir. Çalışmada İstanbul
iline ait bir ilçe belediyesinin verileri kullanılmıştır. Veriler elde edilirken kurumun web sitesinden
yayınlamış olduğu yıllık bültenden faydalanılmıştır. Yıllık bültenden elde edilemeyen veriler sahada
zaman etüdü çalışması yapılarak kronometre ile hesaplanmıştır. Sistem analiz edilirken ise simülasyon
ve modelleme tekniğinden faydalanılmıştır.
Sistem analizinde benzetim ve modelleme tekniği önemli bir yere sahiptir. Simülasyon ve modelleme
ile gerçek sistemin bilgisayar ortamında bir kopyası oluşturulabilmektedir. Simülasyon ile gerçek sistem
üzerinde hiçbir değişiklik yapmadan simülasyon üzerinde istenilen sayıda ve zamanda değişiklikler
yapılarak sistem üzerinde alternatif senaryolar geliştirilebilmektedir. Bu senaryoların denenmesi ve
farklı deneyler yapılabilmesi zaman ve maliyet açısından tasarruf sağlamaktadır.
Yapılan çalışmada, kuruma ait Ruhsat Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü
birimlerinin ofis ve saha çalışmalarının benzetimi yapılmıştır. Mevcut sistem incelenmiş ve iyileştirilmiş
model geliştirilmiştir. Son olarak önerilen model ile mevcut model karşılaştırılarak sonuçlar
yorumlanmıştır.
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Literatür Araştırması
Simülasyon ve modelleme kavramı birçok çalışma alanında sistemlerin bilgisayar ortamında
izlenebilirliğini sağlayan bir metottur. Aşağıda bu metot ile yapılmış çalışmalar kronolojik olarak
verilmiştir.
Hızlı nüfus artışına sahip olan Bela Horizonte bölgesinde kentsel lojistik ağının iyileştirilmesine yönelik
bir araştırmada mevcut lojistik ağ, benzetim ve modelleme tekniği ile analiz edilerek öneriler
geliştirilmiştir (Oliveria ve ark. 2014). Bölgedeki lojistik alanının toplam maliyetini ve kentte
oluşturduğu gürültü ve hava kirliliği düşürülmesinin; yük kamyonlarının şehir merkezine yaptığı sefer
sayısının, yükleme ve boşaltma için ortalama bekleme süresinin ve ana caddelerde hareket eden kargo
araçlarının sayısının azaltarak sağlanabileceği ortaya konulmuştur.
İstanbul’da daha hızlı, güvenilir, konforlu ve ekonomik bir şekilde seyahat etmelerini sağlayan bir hızlı
ulaşım sistemi olan metrobüslerin Zincirli-Akkuyu istasyonları arasındaki hareketlerinin modellemesi
yapılmıştır (Pekel, 2015). İstasyonlarda oluşan bekleme süreleri ve hat boyunca ne kadar metrobüse
ihtiyaç duyulacağı ile ilgili yapılan bu araştırmada 20 farklı senaryo modellenerek simüle edilmiştir.
Yolcu bekleme sürelerinde azalışa ve metrobüs sayısında optimum seviyeye ulaşılan bir adet senaryo
seçilerek yorumlanmıştır. Zincirlikuyu yönü için duraklarda kuyrukta bekleyen ortalama yolcu sayısı
3.07 ile 4.93 arasında oluştuğu görülmüştür. Avcılar yönü için ise duraklarda kuyrukta bekleme sayısı
1.82 ila 2.16 arasında olduğu görülmüştür. Hat boyunca metrobüs sayısı için maksimum olarak 250
metrobüs belirlenmiştir
Uluslararası ticaretin gelişmesiyle deniz taşımacılığının yoğunluğu artmış ve deniz limanlarında giderek
artan hareketlilik oluşmuştur. Liman işletmesinin konteyner trafiğinin akışı simülasyon ve modelleme
yöntemiyle analiz edilmiştir (Sarıoğlu, 2017). Mevcut sistem rıhtımda gerçekleşen aktarma işlemi ile
rıhtım vincinin taşıyıcı araca yükleme ya da boşaltma işlemi modellenmiştir. Önerilen sistemde ise
model, rıhtım vinci taşıyıcı araçtan bağımsız olarak yükleme ya da boşaltma yapabilecek şekilde
kurulmuştur. Oluşturulan modeller karşılaştığında taşıyıcı araçtan kaynaklanan bekleme sürelerinin
azaltılabileceği tespit edilmiş ve gemilerin rıhtımda kalma sürelerinin yarıya indirilebileceği
görülmüştür.
Lojistik sektöründe akıllı lojistik çözümlerinin değerlendirilmesinde mevcut ve yeni ortaya çıkan
benzetim teknikleri analiz edilerek benzetim tekniği ile kullanılacak lojistik çözümlerini sahada test
etmeden önce sonuçlarının gözlenebilmesi lojistik çözümünün seçimi aşamasında benzetimin önemli
bir araç olduğu tespit edilmiştir (Karakikes ve ark. 2017).
Kentlerde artan nüfus neticesinde toplu taşıma araçlarına olan talebi artırmaktadır ve bu toplu taşımada
yeni problemleri ortaya çıkarmaktadır. Belediye ve özel halk otobüslerinin mevcut durumunun
performansının değerlendirmesinde Arena Simülasyon programında hat sayısı, araç doluluk oranları ve
bekleme süreleri gibi değişkenler göz önüne alınmıştır (Yiğit, 2019). Mevcut duruma alternatif çözümler
üretilmiş ve optimum değeri veren model çözüm olarak sunulmuştur. Hatlar arası araç transferi yapılan
üç hatta G1, B6 ve B8 durak bekleme sürelerinin azaldığı gözlemlenmiştir. Düzenlenen hatlarda
bekleme sürelerinde 11 saniye ile 467 saniye arasında azalma meydana gelmiştir. Önerilen modelde
yolcu bekleme sürelerinde ve maliyetlerde düşüş gözlemlenmiştir. B6 hattının geçtiği duraklarda yolcu
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bekleme sürelerinde %10,72 ve bekleyen yolcu sayısında %9,42 oranında azalma sağlanmıştır. B8
hattında ise bekleme süresi %11,43 oranında azalırken bekleyen yolcu sayısı %8.46 oranında azalmıştır.
G1 hattında ise bekleme süresi %15,25 oranında azalırken bekleyen yolcu sayısında %9,47 oranında
azalma belirlenmiştir. Araç yakıt sarfiyatında ise günlük 269,93 TL tasarruf sağlanmıştır
Ambalaj sektöründe faaliyet gösteren bir işletmenin üretim hattının ebat-ambalaj kısmı Arena
Simülasyon programı ile modellemişlerdir (Özcan ve Yıldırak, 2020). Mevcut sistemde oluşan
darboğazları ve bekleme sürelerini azaltacak alternatif 15 farklı senaryo oluşturulmuştur. Alternatif
senaryolar ile çevrim süresinin düşürülmesi ve çıktı sayısının artması hedeflenmiştir. En iyi alternatif
senaryonun, sisteme bir operatör ile 2 arzani makas tahsis edilmesi durumunda çevrim süresinde %46,15
düşüş, çıktı sayısında %66,6 artış, kullanım oranında ise %10’luk bir artış sağladığı görülmüştür.
Günümüzde paylaşımlı otonom araçların kullanımının giderek yaygınlaşması daha az araç sahipliğine
neden olacağından insanların seyahat şekillerini değiştireceği tahmin edilmektedir (Okeke, 2020).
Kentlerde artan paylaşımlı otonom araçların yaygınlaşması park yerleri ve rota ağları planlamalarının
gerekli kılmıştır. West of England Üniversitesi Frenchay kampüsünde 80 dönümlük bir alanda yapılan
çalışmada tek kişilik otonom araçların kampüsün üç ana girişinden otopark yerlerine kadar olan
hareketlerinin benzetimini yapılmıştır (Okeke 2020). Yapılan benzetim sonucu tek kişilik paylaşımlı
otonom araçların hususi araçlara göre daha az park yeri kapladığı gözlemlenmiştir
Kırklareli ili için deprem senaryosu Arena simülasyon programı ile modellenmesinde girdiler olarak
zemin, profil ve bina kat bilgileri kullanılmıştır. Çalıştırılan model sonucunda acil durumlarda kullanılan
triyaj grupları sınıflandırılarak can kaybı analiz edilmiştir. Belirtilen model ile farklı zamanlarda ve
konumlarda oluşabilecek depremlerin etkileri tahmin edilebilmektedir (Çakırer, 2021).
Acil durum yönetimi ile ilgili bir çalışmada bir üniversitede farklı senaryolarla oluşturulmuş acil tahliye
planları benzetim programı kullanarak incelemiştir (Üreden, 2021). Gerçek kat planları ve gerçek kişi
sayıları kullanılarak oluşturulan sistemde kaçış güzergâhları incelenecek ve kişilerin çıkış hızları,
aldıkları yol, merdiven yoğunlukları gibi parametreler yoğunluk haritaları kullanılarak tespit edilmeye
çalışılmıştır. Gözlemler sonucunda binadaki tüm kişilerin çıkış kapılarını bildiği senaryo çıkış
kapılarında ve güzergâhında yoğunluk oluşması sebebiyle en iyi sonucu vermediği anlaşılmıştır. En iyi
senaryonun ise binadaki kişilerin %70’inin çıkış yerlerinin bildiği %30’unun ise rastgele çıkıştan
hareket ettiği senaryo olarak belirlenmiştir.
YÖNTEM
Araştırmada, sistem analiz edilirken simülasyon ve modelleme tekniği Arena Simülasyon
programı aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Veriler analiz edilirken ise Arena Simülasyon programı
altında çalışan Input Analyzer programından faydalanılmıştır.
Çalışma alanının daraltılması bakımından kuruma ait Ruhsat Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve
Zabıta Müdürlüğü birimlerinin ofis ve saha çalışmalarının simülasyonu yapılmıştır. Simülasyon
girdilerini kuruma ait web sitesi, mobil uygulama ve çağrı merkezi gibi iletişim araçlarından gelen
evraklar ile saha ekiplerinin diğer birimlere ait sahada tespit etmiş olduğu işlerin evrakları
oluşturmaktadır. Sistemde her bir birimde iki adet ofis çalışanı ile bir adet saha ekibi bulunmaktadır.
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Mevcut sistemin simülasyon modeli kurulduktan sonra model doğruluğunun test edilmesi amacıyla
doğrulama ve geçerleme yöntemlerinden faydalanılmıştır. Doğrulama ve geçerlemede ilgili birim
yöneticilerine simülasyon modeli gösterilmiş ve doğruluğu göz ile test edilmiştir. Geçerleme yapılırken
ise gerçek sistemin çıktıları ile simülasyon modelinin çıktıları karşılaştırılmıştır.
Araştırmanın Verileri
Yapılan çalışmada kentte yaşayan bireylerden kuruma gelen talep, istek ve şikâyet verileri kurumun web
sitesinde bulunan 2021 yılı bülteninden elde edilmiştir. Her bir istasyonun çalışma süreleri ise zaman
etüdü yöntemi ile farklı gün ve zamanlarda süreölçer kullanılarak elde edilmiş olup ortalama işlem
süreleri çizelgesi verilmiştir. Zaman etüdü yöntemi ile hesaplanan verilerin olasılık dağılımları Arena
Input Analyzer programı ile hesaplanarak model üzerindeki iş istasyonlarına aktarılmıştır. Tablo 1’ de
Fen İşleri Müdürlüğü, Ruhsat Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü birimlerine ait ofis ve saha ortamında
gerçekleştirilen işlerin standart zamanları verilmiştir.
Tablo 1. Operasyonlara ait standart zaman verileri
Operasyon Numarası
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Operasyon Adı
Zabıta Ofis1 Per. Evr. Haz.
Zbt Ofis-Zbt Saha Evr. Taş.
Zbt Saha İş. Çöz.
Ruhsat Ofis1 Per. Evr. Haz.
Ruhsat Ofis-Ruhsat Saha Evr. Taş
Ruhsat Saha İş Çöz.
Fen Ofis1 Per. Evr. Haz.
Fen Ofis-Fen Saha Evr. Taş
Fen Saha İş. Çöz.
Zabıta Ofis2 Evr.
Zabıta-Fen Evr. Taş.
Zabıta-Ruhsat Evr. Taş.
Ruhsat Ofis2 Evr. Ayrıştırma
Ruhsat-Zabıta Evr. Taş.
Ruhsat-Fen Evr. Taş.
Fen Ofis2 Evr. Ayrıştırma
Fen-Ruhsat Evr. Taş.
Fen-Zabıta Evr. Taş.

Ortalama İşlem Süresi
115,65 s
337,167 s
30 min
107,2 s
389,4 s
30 min
121,2 s
487,3 s
30 min
66 s
502,13 s
304,43 s
70,5 s
312,46 s
517,13 s
59,5 s
494,23 s
518,5 s

Verilerin Analizi
Model kurulma aşamasında toplanan verilerin girdi analizi ARENA programı altında çalışan
Input Analyzer isimli istatistik programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Şekil 1’de Input Analyzer
programı ile gerçekleştirilen bir operasyona ait girdi analizi dağılım sonucu verilmiştir. Şekil 1’ de
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görüldüğü üzere Zabıta Müdürlüğünden Fen İşleri Müdürlüğüne taşınan bir evrakın operasyon süresi
beta dağılımına uymaktadır.

Şekil 1. Zabıta müdürlüğünden fen işleri müdürlüğüne evrak taşıma işi olasılık dağılımı
Girdi analizi sonucunda elde edilen her bir operasyona ait olasılık dağılımları Tablo 2’ de verilmiştir.
Tablo 2. Operasyonlara ait istatistiksel dağılımlar
Operasyon Adı
Zabıta Ofis-1 Per. Evr. Haz.
Zabıta Ofis-Zbt Saha Evr. Taş.
Ruhsat Ofis-1 Per. Evr. Haz.
Ruhsat Ofis-Ruhsat Saha Evr. Taş.
Fen Ofis-1 Per. Evr. Haz.
Fen Ofis-Fen Saha Evr. Taş.
Zabıta Ofis2 Evr. Ayr.
Zabıta-Fen Evr. Taş.
Zabıta-Ruhsat Evr. Taş.
Ruhsat Ofis2 Evr. Ayr.
Ruhsat-Zabıta Evr. Taş.
Ruhsat-Fen Evr. Taş.
Fen Ofis2 Evr. Ayr.
Fen-Ruhsat Evr. Taş.
Fen-Zabıta Evr. Taş.
Sisteme Gelen Top. Evr.
Zabıta Saha Gel. Evr.
Ruhsat Saha Gel. Evr.
Fen Saha Gel. Evr.

Dağılım
Beta
Beta
Beta
Beta
Beta
Beta
Beta
Beta
Beta
Beta
Beta
Beta
Normal
Beta
Beta
Beta
Üçgensel
Beta
Beta

Açıklama
120 + 20 * BETA(1.53, 1.5)
316 + 36 * BETA(1.92, 1.27)
109 + 23 * BETA(1.39, 1.57)
273 + 36 * BETA(1.29, 1.45)
127 + 16 * BETA(1.34, 1.38)
476 + 29 * BETA(0.793, 1.09)
54.5 + 10 * BETA(1.5, 1.5)
489 + 27 * BETA(1.92, 1.78)
295 + 20 * BETA(1.35, 1.38)
63.5 + 14 * BETA(1.61, 1.6)
297 + 30 * BETA(1.21, 1.09)
508 + 21 * BETA(1.15, 1.37)
NORM(65.9, 3.5)
479 + 29 * BETA(0.994, 0.888)
496 + 44 * BETA(0.858, 0.809)
12.5 + 13 * BETA(1.63, 1.48)
TRIA(0.5, 2, 4.5)
0.5 + 4 * BETA(1.09, 2.44)
0.5 + 3 * BETA(1.23, 1.47)

Tablo 2’deki sonuçlar incelendiğinde 17 adet beta dağılımı, 1 adet normal dağılım ve 1 adet üçgensel
dağılım bulunduğu görülmektedir.
Mevcut ve Alternatif Sistemlerin Simülasyon Modeli
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Mevcut sistemin simülasyon modelinde (Şekil 2) 18 adet iş istasyonu ve 6 adet evrak bekletme
istasyonu mevcuttur. Alternatif sistemde ise 7 adet iş istasyonu mevcuttur. Alternatif sistemin
simülasyon modeli Şekil 3’te gösterilmiştir. Mevcut modelde bulunan 12 taşıma iş istasyonu geliştirilen
yazılım ile alternatif modelden kaldırılmıştır. Ayrıca alternatif modelde evrakların sisteme girişinden
sonra doğru birime iletimini sağlayan bir adet iş istasyonu eklenmiştir.

Şekil 2. Mevcut sistemin simülasyon modeli

Şekil 3. Alternatif sistemin simülasyon modeli

BULGULAR
Evrakların Sistemde Geçirdikleri Sürelerin Karşılaştırılması
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Evrakların sisteme giriş yapmasından cevaplandırılmasına kadar sistemde geçirmiş olduğu
toplam süre mevcut ve iyileştirilmiş simülasyon modeli çıktıları ile Tablo 3’te karşılaştırılmıştır.
Sonuçlar incelendiğinde önerilen modelde Fen İşleri Müdürlüğü’nde %24,52 oranında, Ruhsat
Müdürlüğü’nde %11,97 oranında ve Zabıta Müdürlüğü’nde %42,5 oranında zamandan tasarruf
sağlandığı görülmüştür. İyileştirilen modelde evrakların sistemde geçirdikleri süreler toplamda %26,21
oranında azalarak sistemin performansına olumlu yansımıştır.
Tablo 3. Evrakların sistemde geçirdikleri süreler
Birim

Mevcut Modelde Süre
Ortalaması

Alternatif Modelde
Süre Ortalaması

Fen İşleri Müdürlüğü
Ruhsat Müdürlüğü
Zabıta Müdürlüğü
Toplam

5,7602
4,8735
6,0835
16,7172

4,6256
4,3522
4,2669
13,2447

Sistem
Performansındaki Artış
Oranı
%24,52
%11,97
% 42,5
%26,21

İş İstasyonlarının Çalışma Süreleri Ortalamalarının Karşılaştırılması
Sistemde toplam 18 adet iş istasyonu mevcuttur. Tüm iş istasyonlarının mevcut model
simülasyonu iş süreleri ile alternatif model iş süreleri Tablo 4’ te verilmiştir. Mevcut modelde bulunan
taşıma işlerini yapan iş istasyonları geliştirilen yazılım sayesinde alternatif modelden kaldırılmıştır.
Mevcut modelde iş istasyonlarında geçirilen toplam süre 10,09676 s olurken önerilen modelde 3,322
olarak gözlemlenmiştir.
Tablo 4. İş istasyonlarının çalışma süresi ortalamasının karşılaştırılması
İş İstasyonu
Fen Ofis-1
Fen Ofis-2
Fen Saha
Ruhsat Ofis-1
Ruhsat Ofis-2
Ruhsat Saha
Zabıta Ofis
Zabıta Ofis-2
Zabıta Saha

Mevcut Süre
Ort.
0,1481
0,0183
2,1209
0,1007
0,0195
2,0285
0,1174
0,0165
2,1348

Alternatif Süre
Ort.
0,0534
0
1,1996
0,0395
0
0,8840
0,0468
0
1,0987

İş İstasyonu
Taş. Fen Ofis S
Taş. Fen Ruhsat
Taş. Fen Zabıta
Taş. Ruhsat Fen
Taş. Ruhsat Zbt
Taş. R. Ofis S
Taş. Zabıta Fen
Taş. Zbt.Ofis S
Taş. Zbt. Ruhsat
Toplam

Mevcut
Süre Ort.
1,0284
0,1365
0,1423
0,1443
0,0867
0,7631
0,1395
0,8670
0,0841
10,09676

Alternatif
Süre Ort.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,322

İş İstasyonlarında Bekleme Sürelerinin Karşılaştırılması
Tablo 5 ‘ te mevcut sistemin simülasyon modeli sonucuna göre 18 iş istasyonunda oluşan evrakların
kuyrukta bekleme süresi ve alternatif modelde 7 iş istasyonunda oluşan evrakların kuyrukta bekleme
süreleri verilmiştir. Buna göre mevcut modelde kuyrukta bekleme süresi toplamı 12,04 saat olurken
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önerilen modelde 2,6268 saat olarak gözlemlenmiştir. Buna göre kuyrukta bekleme süresinden 9,4132
saat oranında tasarruf sağlanmıştır.
Tablo 5. İş istasyonları kuyruk bekleme süreleri
İş İstasyonu
Dosyalama Bek1
Dosyalama Bek2
Dosyalama Bek3
Dosyalama Bek4
Dosyalama Bek5
Dosyalama Bek6
FenOfis1
FenOfis2
FenSaha
RuhsatOfis1
RuhsatOfis2
RuhsatSaha
ZabıtaOfis1
ZabıtaOfis2
ZabıtaSaha
TasFenOfisSaha
TasRuhsatOfisSaha
TasZbtOfisSaha
İsTespitBirimi
Toplam

Mevcut Modelde Oluşan
Kuyrukların Ortalaması
0,1316
0,1295
0,1640
1,5194
1,3157
1,4044
0,1104
0
1,6152
0,0673
0
1,5285
0,8927
0,6822
0,7730
0,0810
0
1,6291
0
12,04

Alternatif Modelde Oluşan
Kuyrukların Ortalaması
0
0
0
0
0
0
0,01602
0
0,9475
0,0062
0
0,6340
0,010
0
0,8469
0
0
0
0,16620
2,6268

SONUÇ VE TARTIŞMA
Bu çalışmada İstanbul iline ait bir ilçe belediyesinin ofis ve saha çalışmalarının performansı
simülasyon ve modelleme ile analiz edilmiştir. Çalışmada belediyeye ait Fen İşleri Müdürlüğü, Ruhsat
Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü birimlerinin ofis ve saha çalışmaları incelenmiştir. Sisteme ait veriler
elde edildikten sonra verilerin analizi yapılmış ve Arena Simülasyon programı ile mevcut durumun
simülasyon modeli kurulmuştur. Sistemin mevcut durumu incelenmiş ve alternatif simülasyon modeli
geliştirilmiştir. Alternatif modelde iki önemli noktada iyileştirmeye gidilmiştir. İlk olarak kuruma web
sitesi, mobil uygulama ve çağrı merkezi ile gelen talep, istek ve şikayet evraklarının birimlere doğru bir
şekilde yönlendirilmesi amacıyla birimlerin çalışmalarına hakim bir personel ataması yapılmıştır. İkinci
olarak ise kurumda birimler arasında fiziki olarak taşınan evrakların web tabanlı bir yazılım ile anlık
olarak iletimi yapılarak sistemde bulunan taşıma sürelerinin ortadan kaldırılması amaçlanmıştır.
Gerçek sistemin simülasyon modeli ile alternatif sistemin simülasyon modeli karşılaştırıldığında
evrakların sistemde geçirmiş oldukları süreler alternatif modelde %26,21 oranında azaldığı görülmüştür.
Sistemin bir aylık çalışması halinde alternatif model ile iş istasyonlarının çalışma süresi 10,09676
saatten 3,322 saate inmiştir. Evrakların kuyrukta bekleme süreleri ise mevcut modelde 12,04 saat iken
alternatif modelde 2,6068 saate inerek sistemde büyük oranda bir iyileşme gözlemlenmiştir.
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Simülasyon ve Modelleme ile ilgili yapılan çalışmalar daha çok üretim sektörüne yönelik olsa dahi
hizmet sektörüne dair çalışmalar da mevcuttur. Yapılan bu çalışma ülkemizde bir kamu kurumu olan
belediyelerde ofis ve saha çalışmalarının simülasyon ve modelleme ile analiz edilmesi bakımından bir
ilktir. Kent yönetiminde kamu kurumlarının verimliliklerinin artırılması daha yaşanılabilir şehirler
oluşturulması bakımından önem arz etmektedir. Bu çalışma ile simülasyon ve modelleme tekniğinin
kent yönetiminde verimliliğin artırılması bakımından gelecek çalışmalara ışık tutması beklenmektedir.
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Özet
Günümüzde elektronik sektörünün gelişmesiyle birlikte güç dönüştürücü devrelere olan gereksinim
artmaktadır. Çeşitli sektörlerde kullanılan düşük gerilimden yüksek gerilime enerji dönüşümü son
zamanlara en çok ihtiyaç duyulan dönüşüm şeklidir. Yüksek gerilim ihtiyacı bulunan sistemler için
doğru akım ve gerilimi sağlayan kaynaklardan biri de DC-DC yükseltici güç dönüştürücüleridir. Çok
sayıda DC-DC yükseltici dönüştürücü tipi ve dönüştürücüler için kullanılan çok sayıda kontrolör tipi
bulunmaktadır. Bu nedenle birçok tasarım kombinasyonu yapılabilmektedir. Yüksek gerilim
dönüşümü yapılırken güç kayıplarının en az seviyede olması ve çalışma modlarında hata olmaması
tasarım açısından önemli kriterler arasındadır. Ayrıca tasarımın bütünlüğü ve doğruluğu adına tek
bir sistemde üzerinde yapılan çalışmaların birbirine olan etkilerini gözlemlemek gerekir. Bu
çalışmada 30V civarı giriş geriliminden 500V seviyesinde çıkış gerilimi üreten kontrolör tabanlı DCDC yükseltici dönüştürücü tasarımı yapılmıştır. Verimliliği artırmak için boost dönüştürücü ve
flyback dönüştürücü topolojisinin birlikte kullanıldığı boost-flyback dönüştürücü devresi
tasarlanmıştır. Çalışmanın sunduğu diğer bir farklılık ise devre tasarımı ve kontrolcü tasarımı
birbirini etkileyen yapılar olduğu için bu çalışmada bütün olarak ele alınmıştır ve kontrolör tasarımı
ile hibrit devre yapısının uyumu ve performansı analiz edilmiştir. Çıkış geriliminin üretilme süresi,
gerilim seviyesi ve kalıcı hal durumu PI kontrolcü ile kontrol edilmektedir. Tasarlanan kontrolör,
farklı çıkış yüklerinde test edilerek doğrulanmıştır. Kontrolör tasarımında durum uzayı ortalama
metodu kullanılarak boost-flyback dönüştürücünün durum uzayı denklemleri hesaplanmıştır. İki
dönüştürücü sistemin seri bağlantısı ile oluşturulan boost-flyback dönüştürücünün analizini tek bir
sistem olarak yapmak bazı zorluklara sahiptir. Matematiksel hesaplama sürecini basitleştirmek için
boost ve flyback dönüştürücüleri ayrı ayrı analiz edilmiştir ve bir dönüştürücünün analizi yapılırken
diğer dönüştürücü eşdeğer akım kaynağı olarak modellenmiştir. Sistemin kontrolör tasarımı için
durum uzay denklemleri, küçük sinyal modeli ve transfer fonksiyonu hesaplanmıştır. Sistemin
kontrolör ve devre tasarımına ait gerekli matematiksel hesaplamaları yapıldıktan sonra Matlab ve
Simulink programı üzerinde sistemin simülasyonu ve analizi yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Boost Dönüştürücü, Flyback Dönüştürücü, PI Kontrolcü, Yüksek Gerilim
Dönüşümü, İzole Güç Dönüştürücü
Design Of Isolated High Voltage Power Amplifier With PI Controller
Abstract
Power converter, used in diverse electronics areas has gained importance with increasing demand
and developing technology. DC-DC converters with high output voltage are one of the most needed
part in power control. The efficiency and accuracy of power converters, which produce low voltage
to high voltage, are the most important design part. Classical power converters with high voltage
output have high power loss lead to heating. Therefore, efficiency is one of the most important
parameters in power controller design. Classical power amplifiers are not efficient. Since DC-DC
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converters have higher switching frequencies, the efficiency of system shall be increased by reducing
circuit components and designing precise controller. DC-DC step-up converters are electronic
circuits that convert input voltage by switching to output voltage higher than the input voltage level.
There are many types of DC-DC step-up converters and diverse design combinations are possible to
apply. In this study, a PI controller-based DC-DC boost-flyback converter that provide 500V output
voltage from an input voltage of around 30V has been designed. Owing to combination of the boost
and flyback converter, the efficiency of step-up converter get increase. The PI controller conduct
transformation time, voltage level and steady state. The designed controller is confirmed by testing
with different output loads. In controller design, state space equations of the boost-flyback converter
are calculated by using the state space averaging method. The state space equations of the boostflyback converter were calculated using the state space averaging method. Analyzing the boostflyback has difficulties since the system consist of two converter systems in series. To simplify the
mathematical calculation process, the boost and flyback converters are analyzed individually. State
space equations, small signal model and transfer function are calculated for the controller design of
the system. Afterwards, the simulation and analysis of the system are executed in Matlab and Simulink
program.
Keywords: Boost Converter, Flyback Converter, PI Control, High Voltage Transformation, Isolated
Power Converter
GİRİŞ
Elektronik sektörünün gelişmesiyle birlikte çeşitli düşük gerilimden yüksek gerilime enerji
dönüşümü son zamanlara en çok ihtiyaç duyulan dönüşüm şekli haline gelmiştir. Yüksek gerilim ihtiyacı
bulunan sistemler için doğru akım ve gerilimi sağlayan kaynaklardan biri de DC-DC yükseltici güç
dönüştürücüleridir. Çok sayıda DC-DC yükseltici dönüştürücü tipi ve dönüştürücüler için kullanılan çok
sayıda kontrolör tipi bulunmaktadır. Bu nedenle birçok tasarım kombinasyonu yapılabilmektedir. Düşük
gerilimden yüksek gerilimine güç dönüşümü ihtiyacını karşılamak için birçok DC-DC güç çevirici
modeli üzerine tasarım çalışmaları literatürde bulunmaktadır [4][5][6]. Yüksek gerilim dönüşümü
yapılırken güç kayıplarının en az seviyede olması ve çalışma modlarında hata olmaması tasarım
açısından önemli kriterler arasındadır [7]. Geçmiş zamanlarda yapılan çalışmalar tasarımda farklı
konulara odaklanarak güç dönüşümü oranı, hibrit devre tasarımı, dönüştürücü performansı gibi konuları
ayrı ayrı incelemektedir [8][9][10]. Ancak tasarımın bütünlüğü ve doğruluğu adına tek bir sistemde
üzerinde yapılan çalışmaların birbirine olan etkilerini gözlemlemek gerekir. Tasarım bütününü
gözlemleme noktasında literatürde yüksek dönüşüm oranına sahip hibrit devre tasarımı ile kontrolcü
tasarımını bir arada inceleyen yeterli veri bulunmamaktadır. Bu çalışmada 30V civarı giriş geriliminden
500V seviyesinde çıkış gerilimi üreten kontrolör tabanlı DC-DC yükseltici dönüştürücü tasarımı
yapılmıştır. Tasarım, yüksek dönüşüm oranına sahip devrenin verimliliği artırmak için hibrit devre
yapısı kullanılan yenilikçi bir devre yapısına sahiptir. Hibrit tasarımda boost dönüştürücü ve flyback
dönüştürücü topolojisinin birlikte kullanılarak boost- flyback dönüştürücü devresi tasarlanmıştır.
Çalışmanın sunduğu diğer bir farklılık ise devre tasarımı ve kontrolcü tasarımı birbirini etkileyen yapılar
olduğu için bu çalışmada bütün olarak ele alınmıştır ve kontrolör tasarımı ile hibrit devre yapısının
uyumu ve performansı analiz edilmiştir. Devrenin performansı, hızı ve verimliliği dikkate alınarak farklı
kontrolcü yapıları arasından seçim yapılmıştır [11]-[15]. Çıkış geriliminin üretilme süresi, gerilim
seviyesi ve kalıcı hal durumu PI kontrolcü ile kontrol edilmektedir. Tasarlanan kontrolör, farklı çıkış
yüklerinde test edilerek doğrulanmıştır. Hibrit devre yapısı kullanıldığı için kontrolcünün devre
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tasarımının birlikte matematiksel analizini gerçekleştirmede zorluklar yaşanmaktadır [16][17]. Bunun
çözümü için durum uzayı ortalama metodu kullanılarak boost-flyback dönüştürücünün durum uzayı
denklemleri hesaplanmıştır. İki dönüştürücü sistemin seri bağlantısı ile oluşturulan boost-flyback
dönüştürücünün analizini tek bir sistem olarak yapmak bazı zorluklara sahiptir [18]. Matematiksel
hesaplama sürecini basitleştirmek için boost ve flyback dönüştürücüleri ayrı ayrı analiz edilmiştir ve bir
dönüştürücünün analizi yapılırken diğer dönüştürücü eşdeğer akım kaynağı olarak modellenmiştir.
Sistemin kontrolör tasarımı için durum uzay denklemleri, küçük sinyal modeli ve transfer fonksiyonu
hesaplanmıştır. Sistemin kontrolör ve devre tasarımına ait gerekli matematiksel hesaplamaları
yapıldıktan sonra Matlab ve Simulink programı üzerinde sistemin simülasyonu ve analizi yapılmıştır.
Kuramsal çerçevede incelendiğinde, DC-DC güç dönüştürücü, DC giriş gücünü kullanarak giriş gerilimi
seviyesinden düşük veya yüksek DC çıkış gerilimi üreten elektronik yapıdır. Güç dönüştürücüler genel
olarak anahtarlama elemanı, bobin veya trafo yapısı, doğrultucu devre elemanı ve güç depolama
biriminden oluşmaktadırlar.
DC-DC dönüştürücü devresi genel olarak anahtar elemanı ile indüktif eleman üzerindeki akımı
anahtarlayarak çıkış enerjisi oluşturur ve bu enerji kapasitif devre elemanı üzerine depolanır. Kontrol
algoritması kullanılarak çıkış gerilimi istenilen referans seviyesinde tutulmaktadır. Çok sayıda DC-DC
dönüştürücü türü bulunmaktadır. Buck, Boost, Buck-Boost, Flyback, Forward ve Push-Pull
dönüştürücüler en bilinen temel dönüştürücü tipleridir.
Güç dönüştürücü devreler izolasyon yapısına göre ikiye ayrılmaktadır. Tasarımında trafo kullanılan
devreler izole devre yapılarına sahiplerdir. Tasarımında bobin kullanılan devreler izole yapıya sahip
değillerdir. İzole yapıya sahip olmayan devreler buck converter, buck converter ve buck-boost converter
yapılarıdır. Buck converter tasarımı giriş geriliminden düşük çıkış gerilimi üretirken, boost converter
tasarımı giriş geriliminden yüksek çıkış gerilimi üretmektedir. Buck-boost converter tasarımında
üretilen çıkış gerilimi, giriş geriliminden düşük ya da yüksek değerde olabilmektedir. Tasarımında trafo
kullanıldığı için giriş ve çıkış gerilimi arasında izolasyona sahip olan forward, flyback ve push-pull
çeviriciler giriş geriliminden düşük ya da yüksek çıkış gerilimi üretebilmektedirler.
Bu çalışmanın amacı, Düşük gerilimden yüksek gerilim dönüşümüne ihtiyaç duyan elektronik sistemler
için uydu sistemlerinde yörünge kalibrasyonu, füze ve roket sistemlerinde patlayıcı zincirinin
tetiklenmesi, uçuş motorunun aktivasyonu, lançer aktivasyonu, egzoz gazı arıtma, atık su arıtma, tıbbi
ve biyolojik alanda sterilizasyon ve metal yüzey işleme teknolojisi sayılabilir.
Yeni tasarlanan cihazlarda fiziki boyutların küçültülmesi, elektronik yapılarda da küçülme ihtiyacı
yaratmaktadır. Buna ek olarak yenilikçi sistemlerde güç verimliliği önemli bir kriterdir. DC-DC güç
dönüştürücü çalışması yapılırken bu ihtiyaçlar göz önünde bulundurulmuştur. Dönüştürücünün küçük
hacimli, kararlı ve hızlı bir tasarıma sahip olması için minimal devre yapısı ve iyi tasarlanmış kontrolcü
yapısı tasarlanmıştır.
Farklı uygulama alanları göz önüne alınarak çeşitli yükseltici dönüştürücülerin modellenmesi ve analizi
yapılmıştır [5]. Birçok yükseltici dönüştürücü topolojisi arasında, flyback dönüştürücü ve boost
dönüştürücünün bir arada kullanılması verimliliği arttırırken, yüksek gerilim üretme konusunda devre
topolojilerinin sağladığı faydaları bir arada sunmaktadır. Boost dönüştürücü yapısında bulunmayan trafo
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flyback dönüştürücü yapısında mevcuttur. Trafo ile giriş ve çıkış gerilimi arasında yalıtım
sağlanmaktadır. Boost-flyback dönüştürücü için durum analizi ve uygulama alanlarına göre karakteristik
analiz yapmak tasarımın detaylı modellemesi ve kontrolör tasarım için bilgi sağlamaktadır [12][13].
YÖNTEM
Bu çalışmada, iyileştirilmiş gerilim yükseltme karakteristiklerine sahip boost-flyback
dönüştürücü için geliştirilmiş modelleme yöntemi ve farklı yük değerlerinde istenilen yüksek çıkış
gerilimini takip edebilen kontrolör tasarımı yapılmıştır. Modellemedeki zorlukları azaltmak ve tasarımı
sadeleştirmek için Şekil 2'de gösterildiği gibi anahtarlama akımı ve depolama kapasitörü ortaktır. Bu
durum değişkenlerin sayısını azaltmaktadır ve durum uzayı denklemlerini hesaplamada kolaylık
sağlamaktadır [8].
Boost-flyback dönüştürücü analizinde eşdeğer akım kaynağı kullanılarak dördüncü dereceden durum
uzayı denklemleri hesaplanmaktadır. Bahsedilen yöntem, yaygın olarak uygulanan durum uzayı
ortalama metodunda, sistem elemanlarının karşılıklı etkisini izole ederek durum uzayı denkleminin
türetilmesi için matematiksel süreci basitleştirmektedir. Sistemin AC karakteristiğini analiz etmek için
küçük sinyal modeli hesaplanmıştır ve transfer fonksiyonu oluşturulmuştur. Bu hesaplamalardan
yararlanılarak, farklı yük değerlerinde yüksek çıkış gerilimi seviyesini takip eden kontrolör
tasarlanmıştır.
Bu çalışmada giriş ve çıkış gerilimi arasındaki gerilim farkı fazla olduğundan tasarımda izole yapı
kullanılmıştır. İzolasyon yapısını sağlamak için devrede trafo kullanımına yer verilmiştir.
Dönüştürücüler arasındaki uygulama farklılıkları değerlendirilirken gerilim stresi, akım stresi,
anahtarlama güç kaybı, maliyet ve yer kazancı faktörleri göz önüne alınmaktadır.
Gerilim stresi, trafonun anahtarlanması sırasında anahtarlama elemanı üzerinde meydana gelen anlık
gerilim yükselmelerinden kaynaklanmaktadır. Gerilim yükselmeleri trafo sarımlarında oluşan kaçak
indüktanstan meydana gelmektedir. Gerilim yükselmeleri snubber devresi veya active clamp devresi ile
belirli miktarda bastırılabilmektedir.
Akım stresi, anahtarlama elemanı üzerinde oluşan anlık akım yükselmeleriyle ilişkilidir. Anahtarlama
elemanı üzerinde bulunan akım, trafonun ikincil tarafında oluşan akım ve trafonun sarım sayısı ile
doğrudan ilişkilidir. Yapısında bobin bulunan devrelere kıyasla flyback dönüştürücülerde trafonun
manyetik indüklemesi akım yükselmelerine azaltıcı etki yapmaktadır.
Anahtarlama güç kaybı, anahtarlama sırasında meydana gelen güç kaybıdır. Kullanılan anahtar sayısının
artması güç kaybını artırmaktadır. Anahtarlama elemanının paraleline yerleştirilen snubber devresi gibi
yapılar da güç kaybını arttırmaktadır. Şekil 1, boost dönüştürücü ve flyback dönüştürücülerin seri olarak
bağlandığı bir yapıyı göstermektedir. Boost dönüştürücü, kesintili iletim modunda (DCM) ve flyback
dönüştürücü, sürekli iletim modunda (CCM) çalışacak şekilde tasarlanmıştır. İki farklı dönüştürücünün
aynı sistem üzerinde modellenmesinin dezavantajı vardır. Dönüştürücüler farklı iletim modlarında
çalışacağı için uygulanacak modelleme tekniğini seçme konusunda zorluk yaşanmaktadır. Devre
elemanlarının bir arada modellenmesi matematiksel hesaplamayı karmaşık hale getirmektedir [18].
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Şekil 1. Boost dönüştürücünün ve Flyback dönüştürücünün seri bağlantısıyla oluşan Yükseltici
Flyback Dönüştürücü Devresi
BULGULAR
Tasarımın analizi Matlab ortamında gerçekleştirilmiştir ve doğrusal olman parametrelere sahip
devre modelinin frekans cevabı simüle edilmiştir.
Tasarlanan devrenin giriş geriliminin çıkış gerilimine oranına ait kazanç/faz marjının frekans tepkisi
Şekil 2’de gösterilmektedir. Simülasyon sonucu tasarlanan transfer fonksiyonu ile karşılaştırılarak teorik
sonuçların tutarlı olduğu doğrulanmıştır.

Şekil 2. Yükseltici flyback dönüştürücünün giriş-çıkış gerilimi oranı için kazanç/faz marjının frekans
tepkisi
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Devrenin transfer fonksiyonu kullanılarak oluşturulan modelleme tekniğine dayalı PI kontrolör tasarımı,
farklı çıkış yükü değerlerinde simüle edilmiştir. Sistemin çıkış yükünün değişmesi sonucu tasarlanan
kontrolcü sayesinde çıkış gerilimimin kararlı durumda kalması beklenmektedir. Simülasyon sonucu
Şekil 14’te göstermektedir.
Yükseltici flyback dönüştürücünün çıkışında 250W nominal güç ve 500V çıkış geriliminin korunduğu
Şekil 3’te gösterilmektedir. Çıkış yükü 100ms zamanında nominal değerin %20'si kadar arttırıldığında,
çıkış akımı 0,5A değerinden 0,4A değerine düşmektedir. Çıkış gerilimi ise yük değişiminden 45ms sonra
kararlı duruma gelerek 500V seviyesini takip etmektedir. Kararlı duruma gelmeden önceki geçici
durumda çıkış gerilimi maksimum 510V değerine ulaşmıştır. Bu durumda çıkış geriliminin maksimum
sapma değerinin %2 olduğu görülmektedir.
Bu test çıkış yükü 100ms zamanında nominal değerin %20'si kadar düşürülerek test edilmiştir. Bu
durumda çıkış akımı 0,5A değerinden 0,6A değerine yükselmektedir. Şekil 4’te ilgili simülasyon sonucu
gösterilmektedir.
Simülasyon sonuçları, yükseltici flyback dönüştürücünün kararlı durumda tasarlanan süreklilik
modunda çalıştığını ve önerilen modelleme yöntemine göre tasarlanan PI denetleyicinin komut takip
işlemini kararlı ve doğru bir şekilde gerçekleştirdiğini kanıtlamaktadır. Kapalı çevrim transfer
fonksiyonu farklı yük değerleri ile simüle edilmiştir ve yük direncindeki değişimin yük akımı ve çıkış
gerilimi üzerindeki etkisinin hesaplamalar ile tutarlı olduğu sağlanmıştır.

Şekil 3. Yük Direnci Değişiminin Çıkış Gerilimine ve Akımına Etkisi
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Şekil 4. Yük Direnci Değişiminin Çıkış Gerilimine ve Akımına Etkisi

SONUÇ VE TARTIŞMA
Bu çalışmada, hibrit devre tasarımı olan boost-flyback dönüştürücünün çalışma
karakteristiklerini ve kararlı durumu analizi için geliştirilmiş modelleme yöntemi ve kontrolör tasarımı
anlatılmaktadır. İki dönüştürücü ya pisinin birleştirildiği tasarımda durum uzayı ortalama metodu
uygulayarak sistemin analiz edebilir ve transfer fonksiyonunun türetilmesi için matematiksel süreci
basitleştirebilir olduğu gösterilmiştir. Çıkış yükünün değişmesi durumunda sabit çıkış gerilimini takip
edebilecek şekilde kontrolcü tasarımı gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar incelendiğinde, tasarlanan yükseltici
flyback dönüştürücünün ve devrenin transfer fonksiyonu kullanılarak oluşturulan modelleme tekniğine
dayalı PI kontrolör ile uyumlu çalıştığı görülmüştür. Yapılan matematiksel analizler, simülasyonlar ve
deneysel çalışmalar hibrit devre tasarımının PI denetleyicinin komut takip işlemini kararlı ve doğru bir
şekilde gerçekleştirdiğini kanıtlamaktadır. Üretilen çıkış geriliminin düşük salınım oranı ile ve hızlı
şekilde kararlı duruma gerek devamlı hal takibi yapabilmektedir. Tasarlanan devre yapısının düşük
gerilimden yüksek gerilime dönüşümü verimli ve istikrarlı şekilde sağladığı simülasyon sonuçları ve
prototip testler ile doğrulanmıştır. Bu çalışmada yapılan tasarımın geliştirilmesi için ilerleyen
çalışmalarda çıkış gerilimi değerini arttırarak veya kontrolcü yapısı geliştirilerek tasarım daha kapsamlı
ve farklı çalışma alanlarında da kullanılabilir. Örneğin radyoloji ekipmanlarında ihtiyaç duyulan 125kV
değeri gibi yüksek gerilim üretebilen güç dönüştürücü tasarımlarına uyarlanabilir. Bunun için
modellenen dönüştürücü ve öngörücü-değiştirici-düzeltici yöntem bu uygulamaya dahil edilerek
çalışma alanı genişletilebilir [19]. Diğer bir ileri çalışma olarak giriş ve çıkış gerilimleri sayısı
arttırılabilir. Bunun için PID kontrolör yapısına benzer çok girişli ve çıkışlı devlerde kullanılabilecek
LQR kontrolcü tasarımı bu çalışmada tasarlanan güç dönüştürücü devre ile kullanılarak çok girişli ve
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çıkışlı devrenin analizi yapılabilir [20]. Tasarımda ortalama akım modu kontrolü kullanmak diğer bir
örnek olabilir. Hibrit devrenin parçası olan flyback dönüştürücünün induktor akımından yararlanarak bu
ortalama akım modu kontrolü sisteme uygulanabilir. Böylece farklı dönüştürücü hızları ve çıkış gerilimi
değerleri oluşturulabilir [21]. Son olarak Hassas ve duyarlı devre yapılarında kullanılabilmesi için çıkış
geriliminin üretim aşaması ve anahtarlama gürültülerini iyileştirmek adına farklı devre elemanları
tasarıma eklenebilir. Böylece tasarımın oluşturduğu gürültü azaltılabilir [22]. Tasarımda anahtarlama
frekansı ve efektif yüksek gerilim özelliklerine odaklanılarak devrenin analizi ve ortalama model
hesaplaması yapılabilir.
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Özet
Porselen sofra eşyalarını çekici kılan özelliklerin başında yüksek beyazlık ve yarı saydam olma
özelliği gelmektedir. Bu çalışmada, porselen masse içerisinde sodyum feldispat, porselen sır atığı ve
bor oksit içerikli frit ergitici olarak kullanılmış ve massenin yarı saydamlığına etkileri incelenmiştir.
Ayrıca, Taguchi yöntemi ile farklı ergitici içeriğine sahip reçetelerin optimum üretim şartları
belirlenmiştir. Çalışmada, parametre olarak ergitici oranı (%3, %5, %7 ve %10), sinterleme sıcaklığı
(1210, 1230, 1250 ve 1270°C), sinterleme süresi (5, 6, 7 ve 8 saat) ve çamur yoğunluğu (1670, 1700,
1730 ve 1760 g/L) seçilmiştir. Deneylerin tümünde tane boyutu 30 µm altı olarak sabit alınmıştır.
Buna göre optimum şartlar, sodyum feldispat ergitici için, pişirim sıcaklığı 1270oC, sodyum feldsipat
oranı %7, çamur yoğunluğu 1700 g/L ve sinterleme süresi 8 saat, porselen sır atığı ergitici için pişirim
sıcaklığı 1270oC, sır atığı oranı %3, çamur yoğunluğu 1700 g/L ve sinterleme süresi 8 saat ve bor
oksit içerikli frit ergitici için ise pişirim sıcaklığı 1270oC, frit oranı %10, çamur yoğunluğu 1730 g/L
ve sinterleme süresi 8 saat olarak tespit edilmiştir. Ayrıca yapılan denemeler sonucunda sır atığının
porselen masselerde kullanılabileceği görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Porselen Sofra Eşyası, Taguchi Metodu, Optimizasyon, Yarı Saydamlık, Renk
.
Abstract
The main properties that make porcelain tablewares attractive are its high whiteness and
translucency. In this study, sodium feldspar, porcelain glaze scraps and boron oxide-containing frit
were used as a fluxing agent in the porcelain body, and their effects on the translucency of the body
were investigated. In addition, the optimum production conditions of recipes with different fluxing
agent content were determined by the Taguchi method. In the study, fluxing agent rate (3%, 5%, 7%
and 10%), sintering temperature (1210, 1230, 1250 and 1270°C), sintering time (5, 6, 7 and 8 hours)
and slurry density (1670, 1700, 1730 and 1760 g/L) were selected as production parameters.
Accordingly, optimum conditions were, for sodium feldspar melter, cooking temperature was
1270oC, sodium feldspar ratio was 7%, mud density was 1700 g/L and sintering time was 8 hours,
for porcelain glaze waste melter cooking temperature was 1270oC, glaze waste rate was 3%, mud
density was 1700 g/L and sintering time is 8 hours, and for the frit melter containing boron oxide,
the cooking temperature was 1270oC, the frit rate was 10%, the sludge density was 1730 g/L and
the sintering time was 8 hours. In addition, as a result of the trials, it was seen that the glaze waste
can be used in porcelain masses.
Keywords: Türkçe özetteki kelimelerin birebir İngilizcesini yazınız.
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GİRİŞ
Porselen gövdeler tipik olarak kil (yaygın olarak kaolen, Al2(Si2O5)(OH)4), ergitici (genellikle
feldspat) ve dolgu malzemesinden (genellikle kuvars) hazırlanan karışımın pişirilmesiyle meydana gelir
(Lee ve Iqbal, 2000). Kil ve kaolenler masseye plastiklik vererek ürünlerin şekillendirilmesini
kolaylaştırır ve yaş mukavemet sağlar. Ergiticiler pişme esnasında yaklaşık 1000°C civarında ergir ve
camsı faz oluşturur, pişme sıcaklığını düşürür. Dolgu malzemeleri iri taneleri ile kuruma esnasında
çatlama riskini azaltır ve pişirim esnasında porselen masse iskeletini oluşturarak massenin aşırı plastik
deformasyona uğramasını önler. Aynı zamanda pişmiş massenin termal genleşmesini kontrol altına alır
(Ryan ve Radford, 1997). Camsı yapının içersinde oluşan müllit kristalleri sinterleşme esnasında
porselen massesinin yoğunlaşmasını sağlar (Das ve Dana,2005a).
Feldispat, seramik, porselen ve cam endüstrisinde kullanılan önemli bir endüstriyel hammaddedir.
Dünya feldispat üretiminin %60‘ı seramik, %35‘i cam sanayinde, %5‘i kaynak elektrotu, kauçuk, plastik
ve boya sanayilerinde dolgu malzemesi olarak kullanılmaktadır (Feldispat Raporu 2009). Feldispatlar
sofra eşyasında masse reçetesinin yaklaşık %20-30’unu, elektroporselende %20-28’ini ve kimyasalteknik porselende %17-27’sini oluştururlar.
Saf sodyum feldispat 1118 ºC’de düzenli olarak ergir, ergime aralığı kısadır ve eriyik viskozitesi daha
düşüktür. (Fortuna, 2000). Endüstriyel kullanımda feldispatın ergimesi ile camsı fazın viskozitesi onun
tipinden, hangi malzemeler ile karıştırıldığından, miktarından, tane boyutu ve dağılımından ve pişirim
programından etkilenir (Madencilik Özel İhtisas Komisyonu Endüstriyel Hammaddeler Alt Komisyonu,
Seramik, Refrakter, Cam Hammaddeleri çalışma grubu raporu, 1995).
Potasyum feldispat, sodyum feldispata göre daha yüksek ergime sıcaklığına sahiptir. 1250 ºC sıcaklık
altında daha iyi vitrifikasyonun sağlanması için sodyum feldispat kullanımı daha iyi sonuç verecektir.
Çünkü daha hızlı ve böylece daha az maliyetli ürün sağlanması sağlanabilir. Sodyum, yüksek
sıcaklıklarda potasyumdan daha az kararlıdır. Potasyum feldispat genellikle yüksek sıcaklıklarda (>
1250 ºC) pişirim yapılacaksa masseyi deformasyona karşı daha az hassas yapmak için kullanılır ( Uz ve
ark., 2008).
Yüksek vitrifikasyon aralıklarında potasyum feldispat içerikli massenin deformasyon direnci, sodyum
feldispat içerikli massenin deformasyon direncinden daha yüksektir. Potasyum feldspat kullanılan
masselerde vitrifikasyon aralığı yaklaşık 50 ºC dir. Sodyum feldispat kullanıldığında bu aralık 25-30 ºC
olur (Bayraktar ve ark., 2004).
Porselen massede ergitici görevi görebilecek bir diğer hammadde ise bor hammaddesidir. Bor çok geniş
kullanım alanlarıyla, insanlığın bugün ve gelecekteki yaşantısında vazgeçilmez bir endüstriyel
hammadde olarak önemini gittikçe arttırmaktadır. Türkiye dünya bor rezervleri açısından şanslı bir
konumdadır. Kalitesi ve mineral çeşitleri yönünden dünyada birinci sırayı almaktadır. Dolayısıyla, bor
cevherinin verimli bir şekilde işlenmesi ülkemiz açısından çok fazla önem arz etmektedir. (Genç ve
Kurt, 2017)
Seramikte bor oksit, karo gövdesinin özelliklerine uygun olarak sır termal genleşmesini ve erime
sıcaklığını kolaylaştırır. Bu nedenle bor oksit, kurşunsuz sırların formülasyonunda belirleyici bir rol
oynamasının yanı sıra, seramik, yer ve duvar karoları için sır veren fritlerde ve ayrıca yemek
takımlarında yaygın olarak kullanılmaktadır. (Moreno ve ark., 2000)
Seramik ve porselen hammadde rezervlerinin azlığı ve cevher kaynaklarının üretim sahasına uzaklığı
hammadde maliyetlerini önemli ölçüde arttırmaktadır. Özellikle 2020 yılı itibariyle dünyayı etkisi altına
alan pandemi sebebiyle hammadde nakliye maliyetleri önemli ölçüde artış göstermiştir.
Bu ve benzeri sebepler nihai ürünlerin prosesini ve ürün kalitesini değiştirmeden, bünye ve sır içeriğinde
sodyum ve potasyum gibi gelenksel ergiticilerin yerini kısmen veya tamamen alabilecek, çok ucuz ve
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kolayca bulunabilen atık malzemelerin kullanıldığı çalışmaları gündeme getirmiştir. Ayrıca farklı
ergiticiler sayesinde ürünlerin pişirim süresini veya sıcaklığı azlatmayı amaçlayan birçok araştırma da
literatürde yer almaktadır.
Yurdakul (2002) yaptığı çalışmada, Etibor Kırka Boraks Tesisleri'nden alınan bor atıklarının belirli
oranlarda duvar karosu bünye reçetesinde alternatif ergitici olarak kullanımının son ürünün çeşitli
özelliklerini nasıl etkileyeceği araştırmış ve endüstriyel koşullarda ilgili reçetede herhangi bir probleme
yol açmaksızın % 10'a kadar değerlendirilebileceğini belirtmiştir.
Mukhopadhyay ve ark. (2003) stoneware bünyelerde uygun oranda talk/feldspat karışımının sinterleşme
sıcaklığını düşürdüğü ve eğilme mukavemetini arttırdığı görülmüştür. Yapıdaki talk oranın %3’ü
geçmesi mukavemete olumsuz elde etmektedir.
Baran ve ark. (2003) Kaolin-volastonit karışımında bor içeren fritlerin anortit oluşum sıcaklığına
etkisini araştırmışlar ve kurşunlu veya kurşunsuz bor içeren fritlerin anortit oluşum sıcaklıklarını 100°C
civarında azalttığı tespit etmişlerdir.
Brangça ve Bergmann (2004) geleneksel porselen bünyelerde feldspat yerine soda kireç cam atığı
kullanarak pişirim sıcaklığını 1340°C’den 1240°C’ye düştüğünü tespit etmişlerdir. Geliştirilen ürünün
pişirim aralığının dar olması ve mukavemet değerlerinin nispeten düşük olması olumsuz yönler iken,
ekonomik olarak standart porselen bünyelere alternatif olabilecek seviyededir.
Kurama, vd., (2006) bor atığının terracotta yer karosu gövdesinin sinterleşmeye etkisini incelenmiştir.
Bor atığının hammadde olarak yer karosu yapısında kullanılabileceğini ve atığın vitrifikasyon hızını
arttırdığını tespit etmişlerdir.
Çelik (2015), çalışmasında bir duvar karosu bünye kompozisyonu geliştirmek için, Kırka boraks
madeninin (BW) eritme ünitesi atığını reçete içerisinde mermer oranını azaltarak kısmi olarak farklı
miktarlarda kullanılmıştır. Yaptığı çalışmayla daha düşük bir sıcaklıkta Türk Standardı TS EN 14411'e
göre duvar karosu üretimi mümkün olduğunu belirtmiştir.
Çiçek vd. (2018) yaptıkları çalışmada frit üretiminde borik asit yerine kolamanit zenginleştirme atığı
kullanmışlar ve bor içerikli olan bu atığı kullanarak frit üretmişlerdir. Daha sonra bu fritler ile sır
üretmişlerdir. Üretilen sırların, istenen yüzey aşınması, kimyasal direnç, termal şok direnci ve
lekelenme özellikleri sergileyerek EN ISO 10545 uygun olduğunu tespit etmişlerdir.
Zanelli vd. (2019), çalışmalarında maden cevherlerinin zenginleştirilmesi sonrası oluşan bor içerikli bir
çamurun vitrifiye karolarda kullanımını incelemişler ve %10’a kadar oransal olarak reçete içerisine
eklemişlerdir. Sonuç olarak atığın reçete içerine %5’e kadar ilave edilmesinin sinterleşme sıcaklığını
düşürdüğünü tespit etmişlerdir.
Yapılan çalışmada, porselen masse içerisinde sodyum feldispat, porselen sır atığı ve bor oksit içerikli
frit ergitici olarak kullanılmış ve massenin görsel özelliklerine etkileri incelenmiştir. Ayrıca Taguchi
yöntemi ile farklı ergitici içeriğine sahip reçetelerin optimum üretim şartları belirlenmiştir. Yapılan
literatür taramasında, atık sır ve farklı ergiticilerin porselen massede kullanımının optimizasyonunda
Taguchi yönteminin kullanıldığı bir çalışmaya rastlanmamıştır. Yapılan çalışmanın bundan sonra
yapılacak optimizasyon çalışmalarına ışık tutacağı düşünülmektedir..
YÖNTEM
Bu çalışmada kullanılan hammaddeler Porland Porselen A,Ş, şirketinden temin edilmiştir.
Çalışmalarda kullanılan sodyum feldispat, sır atığı ve bor içerikli fritin kimyasal analizleri SPECTRO
IQ marka XRF cihazı ile yapılmış olup Tablo 1’de verilmiştir.
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Tablo 1. Çalışmada Kullanılan Sodyum Feldispat, Sır Atığı ve Fritin Kimyasal Analizi
Bileşik
Ateşte kayıp:
LOI
Fe2O3
ZrO2
CaO
ZnO
TiO2
Al2O3
SiO2
MgO
K2O
Na2O
B2O3
SO3

Sodyum
Feldispat
(%)
0,11
0,04
1,42
20,40
67,81
0,05
0,01
10,07
-

Sır Atığı
(%)

Frit
(%)

9,33

-

0,332
0,97
6,10
0,65
0,179
17,04
54,72
1,56
1,53
1,12
-

0,25
0,18
7,36
0,26
0,11
10,78
55,47
0,28
2,46
3,18
19,40
0,06

Farklı ergiticiler içeren porselen çamur karışımlarında bulunan hammaddelerin ihtiva ettiği nem oranları
Kern Mlb 50-3 marka cihaz yardımı ile belirlenmiştir. Hammaddelerin tartım miktarları kuru ağırlıkları
hesaplanarak yapılmıştır.
Öğütme sonrası hazırlanan çamur 105 µm açıklığa sahip elekten süzülmüştür. Hazırlanan çamurların
tane boyut dağılımları Horiba LA-960V2 marka cihazda lazer difraksiyon prensibine göre ölçülmüştür.
Çamurların D(90)’a göre tane dağılımının 30 µm altında olduğu görülmüştür. Çamurların yoğunluk
değerleri, Arşimet prensibine göre, piknometre kullanılarak ölçülmüş ve aşağıdaki formülden
hesaplanmıştır.
ˆ62

𝜌 = [">(ˆ62)]6Q

(1)

Burada; A: piknometrenin boş ağırlığı, B: su dolu piknometrenin ağırlığı, C: Piknometre + numune
ağırlığı, D: piknometre + su + numune ağırlığı’dır.
Tablo 2. Reçetelerin Karışım Oranları
Reçete İçeriği
X0
Sodyum Feldispatlı
Seviye 1 %3 Frit
%3 Sır Atığı
Seviye 2 %5 Frit
%5 Sır Atığı
Seviye 3 %7 Frit
%7 Sır Atığı
Seviye 4 %10 Frit
%10 Sır Atığı
Tablo 2.’de belirtilen X0 reçetesinde ergitici olarak tamamen Sodyum feldispat kullanılmıştır. Diğer
reçetelerde ise X0 reçetesinin içerisinden belirli oranda sodyum feldispat çıkarılıp yerine aynı oranda frit
ya da sır atığı girilmiştir.
Daha sonra bu karışımlar kullanılarak farklı çamur yoğunluklarında alçı döküm yöntemi ile tabak
şekillendirilmiştir. Şekillendirilen örnekler üç saat ortam sıcaklığında bekletildikten sonra bünyesinde
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barındırdığı fiziksel suyun uzaklaştırılması için Nüve FN500 model etüvde 110°C’de 8 saat bekletilerek
kurutma işlemi gerçekleştirilmiştir. Porselen sofra eşyası üretimine ait akım şeması şekil 1 de verilmiştir.

ÖĞÜTME

HAMMADDE

ÜRÜN

ŞEKİLLENDİRME

SIRLI PİŞİRİM

SIRLAMA

KURUTMA

BİSKÜVİ
PİŞİRİM

Şekil 1. Porselen Sofra Eşyası Üretimi Akım Şeması
Kuruyan numunelerin pişirimi oksidatif atmosferde 1210°C, 1230°C, 1250°C ve 1270°C sıcaklıklarda,
5, 6, 7 ve 8 saat olarak gerçekleştirilmiştir.
Renk Ölçümü
Bir gözlemci tarafından algılanan bir nesne tarafından ışığın yansımasında sergilenen renk, aydınlatıcı
kaynağın spektral güç dağılımına, nesnenin spektral yansımasına ve gözlemcinin gözünün spektral
tepkisine bağlıdır. (Çapoglu, 2005)
Renk ölçümleri CIE L*a*b* renk uzayına göre yapılmıştır. Ölçümlerde L değeri beyazlığı, a değeri
kırmızılığı, -a değeri yeşilliği, b değeri sarılığı ifade ederken –b değeri ise maviliği temsil etmektedir.
CIE L*a*b değerleri Konica Monilta CM 2600d marka cihaz ile belirlenmiştir.
Transparanlık
Transparanlık değeri ölçümleri için 15 cm çapa sahip, yaklaşık 2,5-3 mm kalınlıkta tabaklar
hazırlanmıştır. Pişmiş tabakların tranparanlığı TS EN 1184 “Gıdalarla temas halindeki malzemelerin;
seramik parçaların yarı saydamlığı için test metodu’’ standardı metot A’ya göre yapılmıştır. TS EN
1184’te prensip, 2 ila 4 mm arasında kalınlığa sahip numunenin ışık altında opak olan bölgeden diğer
bölgeye doğru geçirdiği ışığın gözlenmesi ve tanımlanmasıdır. Ölçüm sonucuda nicel bir değer elde
etmek amacıyla transparanlık değeri, TT Technic marka CVC1010a model cihazla ölçülmüştür.
Taguchi Metodu
Endüstriyel süreçlerin optimizasyonunda, iyi planlanmış ve analiz edilmiş ön üretim deneyleri,
ürünlerin kalitesini iyileştirmede ve maliyeti en aza indirmede, analizi sağlıklı yapabilmek için önemli
katkı sağladığından dolayı istatistiksel deney tasarımları kullanılmaktadır. Zaman alıcı ve maliyetli olan
klasik deney tasarımında; bir faktörün etkisi incelenirken, incelenen faktör dışındaki tüm faktörler sabit
tutulup, sadece araştırılan faktör değiştirilmektedir. Oysa, istatistiksel deney tasarımında, birçok
faktörün aynı anda sistematik olarak değişimi sözkonusudur. Faktörlerin etkileri iyi bir şekilde
incelendiğinde, süreçin kontrolü için uygun adımlar atılabilir(Şirvancı, 1997). İstatistiksel deney tasarım
yöntemlerinden biri olan Taguchi Yöntemi, en az deney yaparak maliyetleri en düşük seviyede tutma
prensibine dayanan bir yöntemdir(Taguchi, 1987). Bu yöntemin diğer istatistiksel deney tasarım
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yöntemlerinden farkı; bir deneyi etkileyen parametreleri, kontrol edilebilen ve kontrol edilemeyen
olmak üzere iki grupta incelenmesi ve çok sayıda parametreyi ikiden fazla seviyede incelemeye imkân
sağlamasıdır. Genellikle ürün veya sürecin her birinin performans karakteristiği nominal değer veya
hedef değere sahip olmalıdır. Amaç, bu hedef değer etrafındaki değişkenliği azaltmaktır. Deneysel
verilerden belirlenecek optimum çalışma şartları, farklı ortamlarda veya farklı zamanlarda, her zaman
aynı veya birbirine yakın performans değerini verebilmelidir. Bunun için kullanılacak optimizasyon
kriteri, Taguchi’ye göre performans istatistiğidir. Parametrelerin optimum şartlarının bulunmasında
aşağıdaki performans istatistiği formülleri kullanılmaktadır(Küçük, 2005).
Daha büyük daha iyi;

æ1 n 1 ö
SN L = -10 Log çç å 2 ÷÷
è n n =1 y ø

(2)

Daha küçük daha iyi;

æ1 n 2ö
SN S = -10 Log ç å y ÷
è n n =1 ø

(3)

Burada n: deney tekrar sayısı, y: parametrenin deneysel olarak bulunan değeridir(burada y:
transparanlıkdır). Eğer bir araştırmada, hadef maksimum değere ulaşmaksa, SNL değerini maksimum
yapan parametre seviyeleri optimumdur. Eğer amaç minimum değeri yakalamaksa SNs’yi maksimum
yapan parametre seviyeleri optimumdur (Montgomery, 1991). Taguchi yönteminde tespit edilen
optimum çalışma şartlarını veren performans değeri,
Yit= µ+Xi + ei

(4)

eşitliği yardımı ile tahmin edilir. Burada Yit: i. deneyin tahmin edilen performans değeri, Xi: i. deneyde
kullanılan parametre seviyelerinin toplam etkinlik boyutu, µ: ortalama ve ei: deneysel hatadır.
Eşitlik 4, ilave modelin uygun olup olmadığını belirlemek için deneysel verileri kullanarak hesaplanan
bir tahmindir. Bu yüzden tahmini hata için güven sınırları belirlenmelidir(Phadke, 1989). Tahmini hata,
gözlenen Yit ile tahmin edilen Yit arasındaki farktır. Tahmini hata için güven aralığı (Se) aşağıdaki
eşitlikler yardımı ile bulunur.
æ 1
S e = ±2 çç
è n0

ö 2 æ 1
÷÷s e + çç
è nr
ø

ö 2
÷÷s e
ø

Hata kareleri toplamı

s e2 =

(5)
(6)

Hata için serbestlik derecesi

1 1 é 1
1ù é 1
1ù é 1
1ù
= +ê
- ú+ê
- ú+ê
- ú + .......
n 0 n êë n Ai n úû êë n Bi n úû êë nCi n úû

(7)

Burada; Se güven aralığı, n yapılan toplam deney sayısı, nr teyit deneyinin tekrar sayısı ve nAi, nBi, nCi,
... A, B, C parametrelerinin i. seviyelerinin sayısıdır. Eğer tahmini hata, bu sınırlar dışında ise, bu
modelin uygun olmadığı farz edilir(Phadke, 1989).
Doğrulama deneyi, kontrol parametreleri arasındaki etkileşimlerin varlığını tespit etmek için güçlü bir
araçtır. Optimum koşullar altında tahmin edilen yanıt, gözlemlenen yanıtla eşleşmiyorsa, etkileşimlerin
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önemli olduğu anlamına gelir. Öngörülen yanıt, gözlemlenen yanıtla eşleşirse, etkileşimlerin
muhtemelen önemli olmadığı ve toplamsal modelin iyi bir yaklaşım olduğu anlamına gelir(Phadke,
Kackar, Speeney, & Grieco, 1983).

BULGULAR
Parametrelerin renk ve transparanlık üzerine etkileri
Bu çalışmada kullanılan parametre sayısı 4 ve her bir parametre için seviye sayısı da 4 olarak alınmış
ve L16 (44) Taguchi faktöriyel fraksiyonel deney tasarımı planı yapılmış olup, parametreler ve seviyeleri
Tablo 3 de, deney planı ve araştırma sonuçları Sodyum feldispatlı reçeteler için tablo 4, fritli reçeteler
için tablo 5 ve sır atıklı reçeteler için tablo 6’da verilmiştir.
Tablo 3. Tasarımın parametre ve seviyeleri
Seviyeler

Parametreler

1
1210
3
1700
5

Pişirim Sıcaklğı (oC)
Ergitici Oranı (%)
Çamur Yoğunluğu (g/L)
Pişirim Süresi (saat)

A
B
C
D

2
1230
5
1730
6

3
1250
7
1760
7

4
1270
10
1670
8

Tablo 4. Sodyum Feldispatlı Reçetelerin Tasarımının deney planı ve sonuçları
Deney No

A

B

C

D

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

1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

1
2
3
4
2
1
4
3
3
4
1
2
4
3
2
1

1
2
3
4
3
4
1
2
4
3
2
1
2
1
4
3

L
92,2
92,4
92,65
92,23
91,12
90,98
91,65
91,68
91,33
91,35
91,28
91,9
91,12
90,29
91,35
90,98

Renk Değerleri (C.I.E)
A
1,44
1,33
1,41
1,47
1,32
1,27
1,15
1,35
1,02
1,22
1,08
1,12
1,15
1,15
1,28
1,28

B
5,02
4,70
4,82
4,94
4,54
5,04
4,28
4,75
4,48
4,12
4,22
4,74
4,15
4
4,19
4,25

Transparanlık
(lux)
28,6
37,7
40,1
43,5
83,5
83,3
44,4
45,1
85,4
74,8
81,3
80,7
88,6
73,2
101,7
109,7

Tablo 5. Fritli Reçetelerin deney planı ve sonuçları
Deney No

A

B

C

D

1

1

1

1

1

L
91,75

Renk Değerleri (C.I.E)
A
B
1,18
4,55
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4

2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1

2
3
4
5
2
3
4
5
1
3
4
5
1
2
4

2
3
4
5
3
4
5
1
2
5
1
2
3
4
2

91,8
91,41
91,23
91,61
90,72
91
91
90,85
91,22
91,22
90,94
90,29
90,79
90,15
90,65

1,31
1,28
1,23
1,09
1,54
1,23
1,18
1,17
1,02
1,28
1,12
1,22
1,04
1,25
1,21

4,61
4,85
4,71
4,33
4,38
4,53
4,65
4,43
4,22
4,28
4,86
4,05
4,03
4,68
4,3

76,9
71,5
87,4
105,5
100,6
80
97,3
97,5
81,1
89,3
110,4
103,6
124,7
132,2
121

Tablo 6. Sır Atıklı Reçetelerin Tasarımının deney planı ve sonuçları
Deney No

A

B

C

D

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

1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1

1
2
3
4
5
2
3
4
5
1
3
4
5
1
2
4

1
2
3
4
5
3
4
5
1
2
5
1
2
3
4
2

L
90,75
90,45
88,68
88,35
90,45
88,47
88,65
87,56
89
88,16
87,25
86,6
88,9
88,87
87,56
86,33

Renk Değerleri (C.I.E)
A
0,87
0,69
0,51
0,21
0,85
0,76
0,64
0,31
0,87
0,7
0,38
0,22
0,49
0,38
0,64
0,77

B
3,78
3,53
3,12
3,15
3,52
3,5
3,07
2,88
4,09
4,08
3,59
2,6
2,96
2,24
2,83
2,5

Transparanlık
(lux)
18,1
11,7
11,4
11,6
40,41
22,21
9,4
13,1
56,2
35,5
28,9
12,5
70,6
65,3
50,8
34,6

ARAŞTIRMA SONUÇLARI VE TARTIŞMA
İstatistiksel Hesaplamalar
İstatistiksel hesaplamaların ve analizlerin yapılmasında MINITAB 13 paket programından
yararlanılmıştır. Farklı ergiticiler içeren masselerin pişirim sonrası yarı saydamlıklarını maksimum
yapan parametre seviyelerinin bulunmasında (2) numaralı eşitlik kullanılmıştır. Yarı saydamlığı
maksimum yapan parametre seviyelerini tespit etmek için Tablo 4 deki değerler kullanılarak (2) nolu
eşitlikten SNL değerleri bulunmuştur. Bu SNL değerleri yardımıyla parametre seviyeleri için marjinal
ortalama performans istatistiği değerleri (SNort) hesaplanmış ve sonuçlar Şekil 2, 3 ve 4’de grafik olarak
verilmiştir. SNort değerini maksimum yapan parametre seviyelerine ait performans değerini tahmininde
(4) nolu eşitlik kullanılmıştır.
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Şekil 2 incelendiğinde sodyum feldispat içerikli massenin SNort değerini maksimum yapan
parametre seviyeleri, A4, B3, C1, ve D4 olduğu görülmektedir. Dolayısıyla transparanlık değerini
maksimum yapan parametre değerleri A4, B3, C1 ve D4 olacaktır. Buna göre optimum şartlar; pişirim
sıcaklığı için 1270oC, sodyum feldsipat oranı %7, çamur yoğunluğu 1700 g/L ve sinterleme süresi için
8 saat olarak bulunmuştur. Optimum şartlar altında tahmin edilen transparanlık değeri 125,21 lux ve
deneysel olarak bulunan değerde 117 lux’dür.
Şekil 3 incelendiğinde frit içerikli massenin SNort değerini maksimum yapan parametre seviyeleri,
A4, B4, C2, ve D4 olduğu görülmektedir. Dolayısıyla transparanlık değerini maksimum yapan parametre
değerleri A4, B4, C2 ve D4 olacaktır. Buna göre optimum şartlar; pişirim sıcaklığı için 1270oC, frit oranı
için %10, çamur yoğunluğu 1730 g/L ve sinterleme süresi için 8 saat olarak bulunmuştur. Optimum
şartlar altında tahmin edilen transparanlık değeri 135,47 lux ve deneysel olarak bulunan değerde 113,2
lux’dür.
Şekil 4 incelendiğinde porselen sır atığı içerikli massenin SNort değerini maksimum yapan parametre
seviyeleri, A4, B1, C1, ve D4 olduğu görülmektedir. Dolayısıyla transparanlık değerini maksimum yapan
parametre değerleri A4, B1, C1 ve D4 olacaktır. Buna göre optimum şartlar; pişirim sıcaklığı için 1270oC,
sır atığı oranı için %3, çamur yoğunluğu 1700 g/L ve sinterleme süresi için 8 saat olarak bulunmuştur.
Optimum şartlar altında tahmin edilen transparanlık değeri 78,8 lux ve deneysel olarak bulunan değerde
75,96 lux’dür.

Şekil 2. Sodyum feldispatlı massenin yarı saydamlık değeri için parametre seviyelerine göre SNort
değerleri

Şekil 3. Fritli massenin yarı saydamlık değeri için parametre seviyelerine göre SNort değerleri
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Şekil 4. Sır atıklı massenin yarı saydamlık değeri için parametre seviyelerine göre SNort değerleri

Tablo 7. Deneylerde optimum çalışma şartları, gözlemlenen ve tahmin edilen yarı saydamlık
Sodyum feldispatlı
massenin yarı saydamlık
değeri (Lux)
Parametreler
A: Pişirim Sıcaklğı (oC)
B: Ergitici Oranı (%)
C: Çamur Yoğunluğu (g/L)

Fritli massenin yarı
saydamlık değeri için
parametre seviyelerine
göre SNort değeri (Lux)
Değer
Seviye
1270/
4
10
4

Değer
1270

Seviye
4

7

3

1700

1

1730

8

4

8

Sır atıklı massenin yarı
saydamlık değeri (Lux)
Değer
1270
3

1

2

1700

1

4

8

4

D: Pişirim Süresi (Saat)
Gözlemlenen değer (%)

117,0

113,2

75,96

Tahmin edilen değer (%)

125,21

135,47

78,8

±27,67
(97,54-152,88)

Güven aralığı (%), Se

Seviye
4

±33,15
(102,32-168,62)

±24,95
(53,85-103,75)

Tablo 8. Optimizasyon deneyi için varyans analizi (Sodyum feldispatlı masse için)
Serbestlik
Derecesi
SDi

Parametreler
A
B
C
D

Pişirim Sıcaklığı (oC)
Ergitici Oranı (%)
Çamur Yoğunluğu (g/L)
Pişirim Süresi (Saat)
Hata
Toplam

3
3
3
3
19
31

Kareler
Toplamı
SSi
16908,3
103,3
781,9
2124,1
2586,8

Kareler
Ortalaması
MSi
5636,09
34,33
260,65
708,05
136,15

FDeneysel

Etkinlik

41,40
0,25
1,91
5,20

Etkin
Etkin Değil
Etkin Değil
Etkin

FTablo(3.19)0.95=3,13, FTablo (3.19)0.99=5,01
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Tablo 9. Optimizasyon deneyi için varyans analizi (Fritli masse için)
Parametreler
A
B
C
D

Pişirim Sıcaklığı (oC)
Ergitici Oranı (%)
Çamur Yoğunluğu (g/L)
Pişirim Süresi (Saat)
Hata
Toplam

Serbestlik
Derecesi
SDi
3
3
3
3
19
31

Kareler
Toplamı
SSi
9756,8
199,3
846,0
725,0
3712,9
15240,1

Kareler
Ortalaması
MSi
3252,28
66,43
282,00
241,67
195,42

FDeneysel

Etkinlik

16,64
0,34
1,44
1,24

Etkin
Etkin Değil
Etkin Değil
Etkin Değil

FTablo(3.19)0.95=3,13, FTablo (3.19)0.99=5,01
Tablo 10. Optimizasyon deneyi için varyans analizi (Sır atıklı masse için)
Parametreler
A
B
C
D

Pişirim Sıcaklığı (oC)
Ergitici Oranı (%)
Çamur Yoğunluğu (g/L)
Pişirim Süresi (Saat)
Hata
Toplam

Serbestlik
Derecesi
SDi
3
3
3
3
19
31

Kareler
Toplamı
SSi
11828,3
2543,9
203,1
537,1
2102,7
17215,1

Kareler
Ortalaması
MSi
3942,77
847,97
67,69
179,05
110,67

FDeneysel

Etkinlik

35,63
7,66
0,61
1,62

Etkin
Etkin
Etkin Değil
Etkin Değil

FTablo(3.19)0.95=3,13, FTablo (3.19)0.99=5,01
Parametrelerin etkin olup olmadıkları, deneysel olarak bulunan FDeneysel değeri ile FTablo
değerlerinin karşılaştırılmasıyla tespit edilmiştir. Eğer FDeneysel>FTablo ise, ilgili parametre
performans değeri üzerinde etkindir. Eğer FDeneysel<FTablo ise parametre performans değeri
üzerinde etkin değildir. Tasarım deneyleri için yapılan varyans analizleri Sodyum feldispatlı
masse için Tablo 8’de, Fritli masse için Tablo 9’de ve Sır atıklı masse için ise Tablo 10’da
verilmektedir.
Tablo 8 incelendiğinde Sodyum feldispatlı masse içeren deneylerde %95 güven seviyesinde
en etkin parametrenin pişirim sıcaklığı ve daha sonrada pişirme süresinin olduğu ve diğer
parametrelerin etkisiz veya çok az etkili olduğu FDeneysel değerlerinin FTablo değerleri ile
karşılaştırılmasından görülmektedir. Firitli masse için en etkili parametrenin pişirme sıcaklığı
olduğu Tablo 9 de görülmektedir. Yine Tablo 10 incelendiğinde pişirme sıcaklığının sır atıklı
masse içinde en etkin parametre olduğu görülmüktedir. Bu da optimizasyondaki seçilen
pişirme sıcaklığı dışındaki tüm parametrelerin, performans değeri üzerinde az etkili veya
etkisiz olduğu anlamına gelmektedir.
SONUÇ
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Mevcut çalışmadan çıkan başlıca sonuçlar şunlardır:
Porselen sofra eşyalarının üretiminde yarı saydamlık üzerinde etkili olan parametreler etkinlik
düzeyine göre sırasıyla pişme sıcaklığı, pişme süresi, ergitici oranı, çamur yoğunluğudur.
Çamur yoğunluğunun her üç reçetede de etkin olmadığı söylenebilir.
Seçilen parametre değerleri dahilinde optimum koşullar, sodyum feldispat ergitici için,
pişirim sıcaklığı 1270oC, sodyum feldsipat oranı %7, çamur yoğunluğu 1700 g/L ve
sinterleme süresi 8 saat, porselen sır atığı ergitici için pişirim sıcaklığı 1270oC, sır atığı oranı
%3, çamur yoğunluğu 1700 g/L ve sinterleme süresi 8 saat ve bor oksit içerikli frit ergitici
için ise pişirim sıcaklığı 1270oC, frit oranı %10, çamur yoğunluğu 1730 g/L ve sinterleme
süresi 8 saat olarak tespit edilmiştir. Bu şartlarda, tahmin edilen yarı saydamlık değeri sodyum
feldispat ergitici için 125,21 lux, bor oksit içerikli frit ergitici için 135,47 lux ve porselen sır
atığı ergitici için 78,8 lux olup, deneysel olarak bulunan değerler ise sodyum feldispat ergitici
için 117 lux, bor oksit içerikli frit ergitici için 113,2 lux ve porselen sır atığı ergitici için 75,96
lux olarak bulunmuştur. (Tablo 7).
Öngörülen ve gözlenen değerler birbirine çok yakındır ve toplamsal modelin üretim sürecinin
çeşitli parametrelere bağımlılığını açıklamak için yeterli olduğu sonucuna varılabilir.
Yapılan çalışmalarda sır atığının porselen masselerde kullanılabileceği görülmüştür.
Laboratuvar ortamında Taguchi yöntemi ile belirlenen optimum koşullar gerçek üretim
ortamlarında da tekrarlanabilir olduğundan; bu çalışmanın bulguları endüstriyel ölçekte
işleme için çok faydalı olabilir.
Teşekkür
Bu çalışmanın yapılmasında malzeme temini sağladığı ve laboratuvar imkânlarını sunduğu için Porland
Porselen şirketine ve Porland Ar-ge Merkezi çalışanlarına teşekkür ederiz.
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Özet
Bu çalışmada; Çanakkale il merkezini oluşturan İsmetpaşa, Barbaros, Cevatpaşa, Kemalpaşa, Namık
kemal, Esenler, Fevzipaşa Mahallelerindeki betonarme yapıların mevcut deprem risklerinin
belirlenmesi amacıyla saha taraması yapılmış olup, 6306 sayılı kanunun uygulama yönetmeliğindeki
EK-A ‘‘Binaların Bölgesel Risk Dağılımını Belirlemek İçin Kullanılabilecek Basitleştirilmiş
Yöntemler’’ adıyla bulunmakta olan sokaktan tarama yöntemi ile incelenmesi riskli görülen binaların
bölgesel dağılımının tespit edilmesi amacıyla çalışma yürütülmüştür. 585 adet betonarme bina
taranarak Çanakkale il merkezindeki söz konusu yapılardabina deprem performans puanları
belirlenmiştir. Çanakkale Belediyesinden temin edilen vektör ve raster verileri ArcGIS uygulamasına
aktarılarak her bir parsel için grid code elde edilerek mevcut yapıların zemin sınıfları ortaya
çıkarılmıştır. Elde edilen zemin sınıfları yapıların koordinatları ile AFAD deprem tehlike haritaları
interaktif web uygulamasına girilmiştir. Web uygulamasından bulunan 𝑠QA değerleri ile tehlike
bölgesi tespit edilerek puanlama bölümünde binaların taban puanlarının tespitinde kullanılmıştır.
Toplanan bütün verilerin SPSS programına girilmesiyle en az hata, en doğru sonuçların elde edilmesi
hedeflenmiş olup, çalışmanın analiz kısmı gerçekleştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Birinci Kademe Değerlendirme Yöntemi, Çanakkale, Deprem Riski, 6306 Sayılı
Kanun
Abstract
In this study; a field survey has been carried out in order to determine the exiting earthquake risks of
the reinforced concrete structures in İsmetpaşa, Barbaros, Cevatpaşa, Kemalpaşa, Namık kemal,
Esenler and Fevzipaşa neighborhoods of Çanakkale city center. A study was conducted in order to
determine the regional distribution of buildings that are considered risky to be examined by street
survey method, which is called ‘Simplified Methods That Can Be Used to Determine the Regional
Risk Distribution of Buildings’’ in the implementation regulation of the Law No. 6306 . By scanning

9. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi

101

585 reinforced concrete building, the earthquake performance scores of these buildings in Çanakkale
city center were determined. The vector and raster data obtained from Çanakkale Municipality were
transferred to ArcGIS application and the soil classes of the existing structures were revealed by
obtaining the grid code for each parcel. These soil classes and the coordinates of the buildings were
entered into the interactive web application AFAD earthquake hazard maps. The danger zone was
determined with the SDS values found from the web application, and it was used to determine the base
scores of the buildings in the scoring section. By entering all the collected data into the SPSS program,
it was aimad to obtain the least errors and the most accurate results, and the analysis part of the study
was completed.
Keywords: First Stage Method, Çanakkale, Earthquake Risk, Law No. 6303.
GİRİŞ
Türkiye dünyanın en aktif deprem bölgelerinden olan Alp-Himalaya kuşağı üzerinde yer
almaktadır. Ülke nüfusunun yarısından fazlası deprem açısından tehlikeli bu bölgeler üzerinde
yaşamaktadır. Geçmişte ülkemizde birçok yıkıcı depremler meydana geldiği gibi, gelecek yıllarda da bu
türden şiddetli depremlerin geniş bir alanda can ve mal kaybına neden olacağı bilinmektedir. Deprem
riski taşıyan bölgelerde inşa edilecek yapıların depreme dayanımının yüksek olması ve mevcut
yönetmeliklere göre yapılması gerekmektedir (Tüysüz, 2007). Ülkemizde yakın geçmişte yaşanan
deprem tarihine bakacak olur isek (1992 Erzincan Depremi, 1995 Afyon Depremi, 1998 Adana
Depremi, 1999 Marmara Depremi, 2011 Van Depremi gibi) depreme karşı bir hazırlık içerinde
olmadığımız bir gerçektir (Kılıç, 2014).

Tüm bu verilerin incelenmesiyle ülkemizdeki konut stokunun, özellikle 1997 yılından önce inşa edilmiş
olan yapıların hasar görebilirlik düzeylerinin yüksek olduğu bir gerçektir. Bu sebeple mevcut konut
stokumuzun deprem etkisi altındaki performansı açısından değerlendirilmesi ve riskli tespit edilenlerin
en kısa süre içerisinde güçlendirilmesi ya da kentsel dönüşüm altına alınması gerekmektedir. Diğer bir
yönden ise ülkemizde oluşan afetler arasında sadece deprem ile sınırlı olmaksızın heyelan, kaya
düşmesi, su baskını ve çığ da ülkemizde yaşanan can ve mal kaybına neden olan afetlerden olmaktadır.

Ülkemizin gerçeği olan başta deprem olmak üzere doğa kaynaklı afetlerin varlığı ve mevcut konut
stokunun problemlerinin çözülememesi; kötü durumda olan binaların yol açtığı can kayıpları ile, yaşam
alanlarındaki alt yapı eksikliği (yolların fiziki yetersizliği, itfaiye ambulans vs. kamu araçlarının
sokaklara girememesi, mevcut hali nedeniyle elektrik, içme suyu, doğalgaz, kanalizasyon gibi

9. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi

102

hizmetlerin yapılmasında yaşanan zorluklar), sosyal donatı yetersizliği (çocukların ve gençlerin oyun ve
eğlence alanları, parklar, sinemalar ve diğer sosyal donatılar vb.), geçen zaman içerisinde işlevini
kaybederek terkedilen ve binaların metruk yapılar haline gelerek kimliği belirsiz kişilerin kullanılması
ile suç yuvası halinde dönüşen çöküntü bölgeler ve tarihi yerleşim yerlerindeki dokunun korunması gibi
nedenler kentsel dönüşüm sürecinin başlamasını bir zorunluluk haline getirmiş olup; bu kapsamda
‘‘6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’’ hazırlanarak 16 Mayıs
2012 tarihli ve 28309 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlülüğe girmiştir. Bu Kanunun
çıkarılma amacı afet riski taşıyan alanların dönüşümünü ve riskli yapıların yıkımını gerçekleştirerek
ülkemizde sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini oluşturmak olup, bu amaç ile kanun kapsamında
yapıların tekil veya topluca dönüştürülmesi düşünülmektedir. Bu kapsamda söz konusu kanunda
yapıların hem tekil bina bazında değerlendirilmesi ile dönüşüme katılması hem de alan bazında
değerlendirilmesi ile topluca dönüşüme kazandırılması için yöntem ve esaslar bulunmaktadır.

Ancak, kentsel dönüşüm sürecinde ekonomik ve sağlıklı olan yapıların tek tek değerlendirilerek
dönüşüm içerisine alınması değil, şehir yaşamının gerektirdiği mekânsal ve fiziksel ihtiyaçlara cevap
veremeyen kentsel alanların altyapısı, üst yapısı ve donatı alanları ile değerlendirilerek bütünü kapsayan
bir proje çerçevesinde daha yaşanılabilir alanların oluşturulması olduğu için, 6306 sayılı Kanun
kapsamında daha önce yürürlükteki kentsel dönüşüm mevzuatlarından farklı olarak hem bölge bazında
hem de yapı ölçeğinde yenileme uygulamaları yapılmasını kapsayan bir dönüşümdür. Söz konusu kanun
kapsamında riskli olduğu düşünülen alanlar, bilimsel kriterler çerçevesinde değerlendirilmeye alınıp; bu
alanların üzerinde yapılan incelemeler sonucunda uygun görülmesi ile riskli alan ilan edilebilmekte ve
yeni uygulamaların hazırlanması ile dönüştürülmektedir. 6306 sayılı Kanun uygulama yönetmeliğinde
Riskli Alan; ‘‘zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski
taşıyan, Cumhurbaşkanlığı kararıyla kararlaştırılan alan’’ olarak tanımlanmakta olup; bu tanımdan
yola çıkarak Kanun doğrultusunda değerlendirilmeye tabi bir alanın zemin yapısından kaynaklanan veya
üzerindeki yapılaşma sebebiyle riski alan içerisine alınarak yıkım ve güçlendirilmesi gibi işlemlere tabi
tutulabilmektedir (Tozlu , 2015).
Bu kapsamda bir bölgede yapılması planlanan jeofizik, jeolojik ve sismik çalışmaların çerçevesinde
zemin yapısının durumunun değerlendirilerek bölgedeki risk durumun belirlenmesi çalışması; işin
niteliği ve bilinirlik durumu itibarıyla kısa bir zaman içerisinde net sonuçların elde edilebileceği bir
çalışma iken, bir bölgedeki zemin üstünde kalan yapılaşma açısından değerlendirilmesi çalışması, hem
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işin taşıdığı niteliği, (incelenmesi gereken mevcut yapı stokunun çokluğu, insanların yaşamlarını
sürdürdüğü yapılarda çalışmaların devam ettirilecek olması vb.) hem de işin bilinirlik düzeyi ( bölgedeki
yapıların toplu olarak incelenmesi hususunda bilimsel yöntemler ile yürütülen ulusal ve uluslararası
araştırma ve uygulamaların son yıllardakiler haricinde az olması vb.) itibarıyla çok uğraş gerektiren ve
uzun bir zaman aralığında tamamlanması beklenilen bir çalışmadır.
Belirtilen sebeplerden dolayı, 6306 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilmesi düşünülen,
yapılaşmanın büyük olduğu alanlarda bir risk önceliklendirilmesi yapılarak, ortaya çıkan sonuçlara göre
risk önceliği yüksek alanlarda analiz ederek incelemenin detaylandırılmasının; hem zaman, maliyet ve
emek açısından tasarruf edilebileceği hem de risk önceliklendirilmesi yönünden daha doğru sonuçların
ortaya çıkabileceği düşünülerek, Kanun kapsamında ‘‘Binaların Bölgesel Deprem Risk Dağılımını
Belirlemek İçin Kullanılabilecek Yöntemler’’ başlık adı altında bir ek yapılmıştır. ‘‘Binaların Bölgesel
Deprem Risk Dağılımını Belirlemek İçin Kullanılabilecek Yöntemler’’ 6306 sayılı Kanunun Uygulama
Yönetmeliğinin içerisinde EK-A ismi verilmiş olup; uygulanacak yöntemler çalışma içerisinde de EKA olarak anılmıştır.
YÖNTEM
Bu akademik çalışmanın ortaya çıkarılması sürecinde literatür taraması yapılmış, ulusal ve
uluslararası literatürde betonarme binalarda hızlı değerlendirme yöntemleri incelenmiştir. Ülkemizde,
özellikle 1999 Marmara depreminden sonra mevcut binaların deprem risklerinin belirlenmesinin önemi
ortaya çıkmış ve mevcut yapı stoğunun belirlenmesi amacıyla çalışmalar ortaya çıkmaya başlamıştır.
Bu kapsamda çeşitli yöntemler uygulanmış ve 2012 yılında “Afet Riski Altındaki Alanların
Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” ile bu kanunlaştırılmıştır. Hızlı değerlendirme yöntemlerinin yer
aldığı Uygulama Yönetmeliği Kanunun çıkışından sonra değişikliklere uğramış, son hali 16.02.2019
tarihinde Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Bahsedilen Uygulama Yönetmeliğinde betonarme binalar için
değerlendirme yönteminde gerekli olan parametreler şunlardır: Yapısal sistem türü, kat adedi, bina
görsel kalitesi, yumuşak kat/zayıf kat bulunup bulunmaması, düşeyde düzensizlik, ağır çıkmalar, planda
düzensizlik/burulma etkisi, kısa kolon etkisi, yapı nizamı, tabii zemin eğimi, deprem tehlike bölgeleri,
coğrafi koordinatlar. Binaların dışarıdan incelenmesi sonucu toplanacak olan veriler yönetmelikte
verilen form kullanılarak kayıt altına alınacaktır. Toplanan veriler değerlendirilerek her bir bina için
performans puanı hesaplanacaktır. Elde edilen sonuçlar bölgelerin risk önceliklerinin belirlenmesinde
kullanılabilecektir. Binaların performans puanları hesaplanırken; taşıyıcı sistem türü, kat adedi ve
tehlike bölgesine göre farklı değerlerdeki + puanlar ile yapısal sistemdeki düzensizliklerin etkisiyle -
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değerdeki olumsuzluk parametre puanları birlikte değerlendirilmektedir. Hesaplanan puanların
büyükten küçüğe sıralanmasıyla binalar arasında risk önceliği hakkında bilgi sahibi olabilmekteyiz.
Çanakkale il merkezinde 7 ayrı mahallede 585 adet betonarme bina rastgele (random) yöntemle
seçilerek veri toplama formlarına kayıt altına alınmıştır. Binalar seçilirken geneli yansıtacak şekilde ve
belli bir bütünü temsil edecek şekilde seçilmesine özen gösterilmiş, aynı sokakta yanyana olan binaların
seçilmesinden kaçınılmıştır. Mevcut binaların bulunduğu bölgelerin zemin sınıflarını elde etmek için
Çanakkale Belediyesinden Çanakkale il merkezi için daha önceden yapılmış olan jeolojik ve geoteknik
çalışmalar kapsamında elde edilen veriler temin edilmiştir. Bu veriler ArcGIS programı kullanılarak
okunmuş ve (Vs)30 değerlerine bağlı olarak Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 2018’e göre yerel zemin
sınıfları elde edilmiştir. Her bir bina için yukarıda bahsedilen performans puanları hesaplanmış ve SPSS
programları kullanılarak verilerin düzenlemesi yapılmış olup grafik haline getirilmiştir.
BULGULAR
Form üzerindeki gereken tüm seçenekler random olarak seçilen binanın etrafı tamamen
gezilerek veri toplama forumuna kayıt altına alınmıştır. Hata paylarını azaltmak için binaların
fotoğrafları kayıt altına alınmış olup daha sonrasında tekrar incelenmiştir. Şekil 1’de Barbaros
Mahallesindeki bir yapı için doldurulan form görülmektedir.

9. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi

105

Şekil 1. Betonarme binalar için veri toplama formu

Şekil 2’de çalışmaya ait bir binanın görseli verilmiştir. Şekil 3’te ise, ArcGIS uygulamasında data
verilerden gride kodların oluşturulması görülmektedir. Ulaşılan gride kodlar ile binanın hangi zemin
sınıfında bulunduğu ortaya çıkarılmıştır.
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Şekil 2. Saha çalışmasında örnek betonarme bina fotoğrafı

Şekil 3. ArcGIS uygulamasından data verilerden gride code oluşturulması
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Tablo 1. Betonarme yapı SPSS programı sorgu ekranı

Çanakkale il merkezinde yer alan betonarme yapılardan veri toplama formlarının doldurulması ile ortaya
çıkan değerlerin SPSS programına girilerek analizi yapılmıştır. Tablo 1’de SPSS programı sorgu ekranı
görülmektedir.
SONUÇ VE TARTIŞMA
Çanakkale il merkezinde yer alan 7 mahalle için söz konusu çalışmalar yapılarak 585 adet betonarme
yapının performans puanları elde edilmiştir. Elde edilen puanlar mahalle bazında ve kat sayısına göre
sınıflandırılarak Şekil 4’teki grafik elde edilmiştir. Grafik incelendiğinde, kat sayısı arttıkça yapılardaki
toplam puanın azaldığını görmekteyiz. Bunun nedeni toplam puan hesaplanırken göz önüne alınan taban
puanının (TP) nın az katlı yapılarda yüksek iken kat sayısı arttıkça daha düşük olmasıdır. Ayrıca
yapılardaki mevcut düzensizlik durumlarının değerlendirildiği olumsuzluk parametre puanında (OPi)
kat sayısı arttıkça daha düşük puanlar olduğunu görmekteyiz.
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Mahallelere Göre Katların Ortalama Puanları
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Şekil 4. Çanakkale İl Merkezindeki Mahallelere Göre Katların Ortalama Puanları

Şekil 5’te ise Çanakkale il merkezi için hesaplanan genel puan ortalaması ile her mahallenin puan
ortalamasının karşılaştırılması yer almaktadır. İl Merkezinde toplam 585 adet yapının puan ortalaması
38,56 olarak bulunmuştur. Cevatpaşa, Kemalpaşa ve Esenler Mahallelerinde seçilen yapıların
hesaplanan puan ortalamalarının genel puan ortalamasının altında kaldığı görülmektedir. Bunun nedeni
olarak Cevatpaşa Mahallesinde yapısal düzensizliklerin fazla olması ve tabii zemin eğimin en yüksek
olduğu bölge olması söylenebilir. Kemalpaşa Mahallesi ise iş yerlerinin yoğunlukta olduğu bir bölge
olduğundan, çoğu yapı bitişik nizam şeklindedir ve yumuşak kat düzensizliği seçilen yapıların
tamamında mevcuttur. Esenler Mahallesi ise yeni yapılaşan bir bölge olduğu için yüksek katlı yapılar
daha ağırlıkta bulunmaktadır. Ayrıca seçilen 77 binanın 46 tanesinde ağır çıkma bulunmaktadır. Puan
ortalaması genel puan ortalamasının belirgin bir şekilde üstünde olduğu görülen Fevzipaşa Mahallesinde
ise mevcut yapıların büyük çoğunluğunun az katlı oluşu bu sonucu açığa çıkarmıştır.

9. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi

109

Genel Puan Ortalaması ile Mahalle Puan Ortalaması
Karşılaştırması
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Şekil 5. Genel Puan Ortalaması ile Mahalle Puan Ortalaması Karşılaştırması
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Özet
Benzotriazol, biyobirikim ve toksisiteye sahip yaygın olarak kullanılan bir antikorozif katkı maddesi
olarak bilinmektedir. Çevreye (su, hava ve toprak) evsel ve endüstriyel atıksular dahil olmak üzere
çeşitli yollarla taşınabilmektedir. Toksik özelliği nedeniyle çevre ve insan sağlığı için risk
oluşturabilir. Çevre ve insan sağlığını korumak için, benzotriazolinin alıcı ortamlarına karışmasını
engellemek gerekmektedir. Ancak, mevcut konvansiyonel içme suyu ve atıksu arıtma tesislerinde
benzotriazolini tamamen gidermek mümkün değildir. Bu nedenle, konvansiyonel su ve atıksu arıtma
tesislerinin ileri arıtma teknolojileriyle modernize edilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada,
benzotriazolinin fiziksel ve kimyasal özellikleri, kullanım alanları, çevredeki taşınımı, akibeti ve
giderim alternatifleri araştırılmıştır. Sonuç olarak içme suyu ve atıksulardan benzotriazol gideriminde
konvansiyonel yöntemler, koagülasyon-flokülasyon, adsorpsiyon prosesleri, ileri oksidasyon,
membran filtrasyon ve hibrit proseslerin giderim verimleri sırasıyla %30-55, %80, %89-92, >%90,
%97.2 ve %80 olarak belirtilmiştir. Adsorpsiyon, membran filtrasyon ve ileri oksidasyon prosesleri
yüksek giderim performansları, kolay kurulum, işletme ve bakım kolaylığı, yan ürün ya da daha toksik
metabolitlerin oluşmaması gibi avantajlara sahip olmaları nedeniyle öncelikli arıtma alternatifleri
olarak değerlendirilmişlerdir.
Anahtar Kelimeler: Arıtma, Atıksu, Benzotriazol, İçmesuyu.
Abstract
Benzotriazole is a widely used anticorrosive additive with bioaccumulation and toxicity. It can be
transported to the environment (water, air and soil) in various ways, including domestic and industrial
wastewater. It may pose a risk to the environment and human health due to its toxic feature. In order
to protect the environment and human health, it is necessary to prevent benzotriazoline from mixing
with the receiving environment. However, it is not possible to completely remove benzotriazoline in
existing conventional drinking water and wastewater treatment plants. Therefore, conventional water
and wastewater treatment plants need to be modernized with advanced treatment technologies. In this
study, the physical and chemical properties, usage areas, transport, fate and removal alternatives of
benzotriazoline were investigated. As a result, the removal efficiencies of conventional methods,
coagulation-flocculation, adsorption processes, advanced oxidation, membrane filtration and hybrid
processes for benzotriazole removal from drinking water and wastewater are 30-55%, 80%, 89-92%,
>90%, 97.2% and hybrid processes, respectively. Adsorption, membrane filtration and advanced
oxidation processes were evaluated as priority treatment alternatives due to their high removal
performance, easy installation, ease of operation and maintenance, and no by-products or more toxic
metabolites.
Keywords: Benzotriazol, Driking Water, Treatment, Wastewater.
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1. GİRİŞ
Son yıllarda global ölçekte yüzey ve yeraltı sularında ortaya çıkan farklı kirletici sınıfları tespit
edilmiştir (Loos vd., 2009). Bu kirleticilerin su ortamında olumsuz etkileri olabileceği düşünülmektedir.
Bu kirleticilerden birini benzotriazol oluşturmaktadır (Weiss vd., 2006). Benzotriazol üç nitrojen atomu
içeren beş üyeli bir halkaya sahip heteroksiklik bir bileşiktir (Sease, 1978). Fiziksel özelliği beyaz renkli
katı yapıdadır. Benzotriazolin erime noktası 100°C olup sudaki çözünürlüğü 10 g/L’dir (Sease, 1978).
Genellikle bakır ve bakır alaşımlarının korozyon inhibisyonu için kullanılmaktadır (Lee vd., 2019).
Fotografik emülsiyonlar, bulaşık makinesi deterjanı, atmosferde ve su altında bir korozyon önleyici ve
ilaç endüstrisinde benzotriazol kullanılmaktadır (Richardson ve Ternes, 2005). Bunların yanı sıra
benzotriazol; antifriz, ısıtma ve soğutma sistemleri, hidrolik sıvılar ve buhar fazı inhibitörleri olarak da
kullanılmaktadır (Sease, 1978). Benzotriazol, evsel ve endüstriyel atıksular dahil olmak üzere çeşitli
yollarla çevreye ulaşabilmektedir (La Farre vd., 2008). Düşük çözünürlük özelliği nedeniyle sucul
ortamdaki sedimentlere adsorbe olabilmektedir. Benzotriazol konvansiyonel atıksu arıtma tesislerinde
tamamen giderilemediği için atılmış atıksularla birlikte nehirler ve göller gibi yüzey sularına
taşınabilmektedir (Giger vd., 2006). Benzotriazol bileşikleri çevrede uzun sürer kalabilmektedir.
Hollanda'dan toplanan içme suyu örneklerinde 10 ng/L ila 200 ng/L arasında değişen nispeten düşük
benzotriazol konsantrasyonları bulunmuştur (van Leerdam vd., 2009). Benzotriazolinin ortalama yarı
ömrü bir ay ile en az bir yıl arasında değişim göstermektedir (Golovko vd., 2021). Benzotriazolin çeşitli
yollar (soluma, içme suyu vb.) ile insan vücuduna alınabilmektedir. Böylelikle insan ve hayvanların
gözlerine ve solunum sistemine zarar vermektedir (Deng vd., 2019). Çin’deki 51 büyük şehirden
toplanan musluk suyu örneklerinde benzotriazol konsantrasyonları tespit edilmiştir (Wang vd., 2016).
Güney Çin (36.2 ng/L), kuzey Çin (7.2 ng/L), batı Çin (10.9 ng/L) ve doğu ve orta Çin (16.5 ng/L)
şeklinde farklı değerler sunulmuştur (Struk-Sokolowska vd., 2022). Avustralya’ da izin verilen
maksimum benztriazol konsantrasyon değeri 7.0 ng/L’dir (Janna vd., 2011). Bu veriler ortalama toplam
benzotriazol konsantrasyonunun konuma bağlı olarak değiştiğini göstermektedir.
Benzotriazolinin insan sağlığı ve çevre üzerinde neden olduğu olumsuz etkilerinin önlenmesi
gerekmektedir. Mevcut konvansiyonel içme suyu ve atıksu arıtma tesislerinde benzotriazolinin tamamen
sudan uzaklaştırılması mümkün olmamaktadır (NHMRC, 2011). Bununla birlikte atıksuda ve içme
sularında bulunan benzotriazol konsantrasyonlarının önemli bir bölümü birincil ve ikincil çamura
adsorbe olmaktadır. Bu durum oluşan çamurların da bertarafı ve yönetimi gerektirmektedir. Mevcut
konvansiyonel arıtma tesislerinin sadece benzotriazol değil diğer mikrokirleticilerin giderimi için de
ileri arıtma teknolojileriyle modernize/revize edilmesi gereklidir. Bu çalışmada, benzotriazolin taşınımı,
akibeti, çevre ve insan sağlığı üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Ayrıca içme suyu ve atıksulardan
bezotriazol giderim yöntemleri incelenmiş ve en iyi arıtma alternatifleri ortaya konulmuştur. Bu çalışma,
ülkemizde içme suyu kalitesine ilişkin düzenlemeler kapsamında konvansiyonel arıtma tesislerinin
modernizasyonun gerekli olduğu durumlarda karar alıcılara, proje mühendislerine ve tesis operatörlerine
katkı sağlayacaktır.
2.

BENZOTRİAZOLİN ÇEVREYE TAŞINIMI VE AKİBETİ

2.1.

Benzotriazolinin Kullanım Alanları ve Çevreye Taşınımı
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Benzotriazol, bir benzen halkası üzerinde birbirine doğrudan bağlı üç nitrojen atomuna sahip
bir kimyasal yapıya sahiptir. Benzotriazol, yaygın kullanım alanına sahip ve global ölçekte yüksek
miktarlarda üretim kapasitesine sahip olmaktadır (Weiss vd., 2006). Sadece Amerika Birleşik
Devletleri’nde (ABD) yıllık 9.000 ton benzotriazol üretimi gerçekleştirilmektedir (Kadar vd., 2010).
Benzotriazol genellikle korozyon önleyici ve fotoğrafçılıkta buğu önleyici olarak kullanılmaktadır.
Benzotriazolün en yüksek miktarda kullanıldığı alanlardan birisini bulaşık makinesi tabletleri
oluşturmaktadır (Richardson ve Ternes, 2005). Bulaşık makinesi ürünlerinde antikorozif katkı maddesi
olarak kullanılmaktadır (Janna vd., 2011). Benzotriazolün en yüksek miktarda kullanıldığı yerlerden
birini de hava taşıtlarında kullanılan buz çözücüler oluşturmaktadır Kuzey Amerikada bulunan hava
alanlarında yıllık 52 milyon litre buz çözücüler kullanılmaktadır ve buz çözücüler yaklaşık hacimce
%0.5-1 arasında benzotriazol içermektedir (Kiss ve Fries, 2012).
Kirleticiler, evsel ve endüstriyel atıksular dahil olmak üzere çeşitli yollarla taşınarak ve dağıtılarak
çevreye ulaşabilmektedir. Kimyasalların fiziko-kimyasal özellikleri (örneğin suda çözünürlük, buhar
basıncı ve polarite) ortamdaki davranışlarını belirlemektedir (La Farre vd., 2008). Benzotriazol kolayca
bozunmaz, sınırlı bir emme eğilimine sahip (Giger vd., 2006) ve polaritesi yüksek olan bir bileşiktir
(Janna vd., 2011). Bu nedenle havaalanlarından gelen endüstriyel atıksularda önemli miktarda
benzotriazol gözlenmiştir (Giger vd., 2006). İnsanlar her gün bulaşık yıkama gibi faaliyetler yoluyla
milyarlarca galon suyu kullanmakta ve atmaktadır. Bu faaliyet sonucunda kullanılan ve atılan tüm
kimyasallar, toksinler ve diğer bileşikler atıksuyun arıtıldığı bir kanalizasyon arıtma tesisine gitmektedir
(Sultana vd., 2017). Atıksu arıtma tesislerinde kısmen uzaklaştırılır ve önemli bir kısmı nehirler ve göller
gibi yüzey sularına ulaşmaktadır (Giger vd., 2006). Bu durumda su yaşamını olumsuz etkilemektedir.
Su yollarına boşaltılan atıksularda bulunan benzotriazol, içme suyu kaynağı olarak hizmet eden
rezervuarlara ve diğer su kütlelerine de girebilmektedir. Bir diğer taşınım ise bulaşık makinesi tabletleri
kullanımı sonucunda ilk yıkama aşamasında malzemeler kuru değil ise benzotriazol kalıntıları tespit
edilmiştir. Eğer hafif ıslak malzemeler tekrar yıkanmaz ya da kurulanmaz ise insanlara bu şekilde de
taşınması mümkün olmaktadır (Vetter ve Lorenz, 2013).
2.2.

Benzotriazolin İnsan ve Çevre Açısından Toksisitesi

Benzotriazol ve türevlerinin toksisitesinin hücre döngüsü bozulmasına neden olduğu, insan
sağlığı için risk oluşturduğu ve suda yaşayan organizmalarda akut ve kronik etkilere neden olduğu kabul
edilmiştir (Wang vd., 2017). Son araştırmalar benzotriazollerin hem su bitkileri hem de suda yaşayan
omurgasızlar için toksik olduğunu doğrulamıştır. Benzotriazoller biyolojik olarak birikme, yani insanlar
da dahil olmak üzere canlı organizmaların dokularında birikme kabiliyetini göstermektedir
(Montesdeoca-Esponda vd.,2019). Benzotriazol insan idrarında ve yağ dokusunda zaten tespit edilmiştir
(Jia vd., 2019). Benzotriazolinin östrojenik potansiyeli, organizma sistemlerinin cinsel farklılaşması
üzerinde daha fazla zararlı etkilere neden olabilmektedir (Deng vd., 2019). 1,2,3-benzotriazol insanlarda
potansiyel akut toksisitesine ilişkin hiçbir bilgi tanımlanmamıştır. Hem insanlar hem de deneysel türler
için toksikokinetik veriler mevcut değildir (Bevan ve Sarah, 2020). Biyobirikim potansiyelinin düşük
olduğu tahmin edilmektedir ve atılımın idrar yoluyla gerçekleştiği kabul edilmektedir (Beltoft vd.,
2013). Deney ortamında 4-hidroksibenzotriazol ve 5-hidroksibenzotriazol metabolizmasının
karaciğerde gerçekleştiğini, ancak düşük bir oranda olduğunu göstermektedir. Enzim komisyonu (EC)
sınıflandırma kriterlerine göre, 1,2,3-benzotriazol oral yoldan zararlı olarak kabul edilmektedir.
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İnsanlara yönelik mevcut verilere dayanarak, 1,2,3-benzotriazolün tahriş edici ve/veya hassaslaştırıcı
potansiyeli göz ardı edilememektedir (Bevan ve Sarah, 2020).
3.
İÇME
YÖNTEMLERİ

SUYU

VE

ATIKSULARDAN

BENZOTRİAZOL

GİDERİM

Atıksu arıtma tesislerinde mikrokirletici konsantrasyonları yüksek değerlerde bulunmaktadır.
Atıksu arıtma tesisinden giderimi tam olarak gerçekleşmeyen mikrokirleticiler nehirlere, göllere ve
rezervuarlara deşarj edilmektedir. Birçok ülkede yüzey suyundan içme suyu temin edilmektedir. Bu
nedenle yüzey suyuna karışan mikrokirleticiler içme suyuna geçmektedir. Birçok araştırmacı tarafından
benzotriazolün içme suyundaki varlığı ispatlanmıştır. Bir araştırmada Avrupa genelinde benzotriazolün
atıksu ve yüzey sularında en sık tespit edilen organik kirleticiler arasında olduğu rapor edilmiştir (Loos
vd., 2009). Ayrıca araştırmada konvansiyonel içme suyu ve atıksu arıtma tesislerinin benzotriazolün de
dahil olduğu birçok mikrokirleticinin tamamen giderimi için yeterli olmadığı bildirilmiştir (Janna vd.,
2011). Dolayısıyla benzotriazolün kaynakta önlenmesine yönelik uygulamaların yanı sıra mevcut
atıksu-içme suyu arıtma tesislerinin ileri arıtma teknolojileriyle mikrokirleticilerin giderimi için
modernize edilmesi gereklidir. Bu çalışmada benzotriazolün gideriminde kullanılabilinecek
konvansiyonel yöntemler, koagülasyon-flokülasyon, adsorpsiyon, oksidasyon, ileri oksidasyon,
biyolojik arıtma, membran filtrasyon ve hibrit prosesler olmak üzere 8 yöntem araştırılmıştır. Elde
edilen sonuçlar aşağıda alt başlıklar halinde sunulmuştur.
Konvansiyonel Yöntemler
Konvansiyonel atıksu arıtma tesisindeki benzotriazol azaltımı 5-tolitriazol için %20-70 arasında ve 1Hbenzo-1,2,3-triazol için %30-55 arasında değişim göstermektedir (Reemtsma vd., 2010).
Benzotriazolinin içme suyundan konvansiyonel arıtma yöntemleri ile gideriminin başlıca avantajları
arasında; orta seviyede giderim performansı, bakım kolaylığı olması, yaygın kullanım imkanları ve
inşaat kolaylığının olması sayılabilir. Benzotriazolinin konvansiyonel arıtma yöntemleri ile ortaya çıkan
dezavantaj arasında ise özellikle benzotriazolinin tam olarak giderilememesi, koagülasyonda kimyasal
gereksinimi olması ve arıtma sonrasında ortaya çıkan çamurun yönetimi ve bertarafının gerekli olması
sayılabilir (Özyonar ve Karagözoğlu, 2012). Sonuç olarak benzotriazol konvansiyonel arıtma
tesislerinde tamamen giderilememekle birlikte benzotriazol kalıntıları halk sağlığı üzerinde risk
oluşturabilmekte ve sudan ayrılarak çamura adsorbe olan benzotriazolinin ise bertarafı ve yönetimi
gerekli olabilmektedir. Bu nedenle mevcut konvansiyonel içme suyu arıtma tesislerinin ileri arıtma
teknolojileri kullanılarak modernize edilmesi gerekmektedir (NHMRC, 2011). Benzotriazol ve 5-metil1H-benzotriazol bir geleneksel bir aktif çamur reaktörü (PACT) konfigürasyonunda, bir geleneksel aktif
çamur (CAS) reaktöründe 15 ve 30 mg/L konsantrasyonlarda toz aktif karbon (PAC) ekleyerek giderim
verimi incelenmiştir. PAC konsantrasyonundan bağımsız olarak, aktif karbon yokluğunda benzotriazol
ve 5-metil-1H-benzotriazolinin giderim verimi %30’ dan %40’ a ve %50’den %60’a bulunmuştur
(Boehler vd., 2012). Konvansiyonel atıksu arıtma tesislerinde ise benzotriazol giderim verimleri genel
olarak %70’in altındadır. Giderim verimleri yüksek seviyelerde olmasına rağmen konvansiyonel atıksu
arıtma tesislerinde arıtılmış sudaki bakiye benzotriazol konsantrasyonları alıcı su ortamlarına ve toprağa
taşınabilir. Ayrıca birincil ve ikincil çamura adsorbe olan benzotriazolin bertarafı ve yönetimi gerekli
olmaktadır. Gerek insan sağlığı ve gerekse de çevrenin bir bütün olarak korunabilmesi için mevcut
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konvansiyonel atıksu arıtma tesislerinin benzotriazol gibi kirleticilerin giderimini sağlayacak şekilde
ileri arıtma teknolojileri kullanılarak modernize edilmesi gerekmektedir.
Koagülasyon-Flokülasyon
Koagülasyon-flokülasyon ve sedimentasyon prosesleri konvansiyonel içme suyu tesisleri ve
fizikokimyasal atıksu arıtma tesislerinde kullanılabilen proseslerdendir. Koagülasyon-flokülasyon
proseslerinde istenmeyen kolloidal maddeler, organik bileşikler, renk, tat ve kokuya neden olan
bileşiklerin ve bazı zararlı organizmaların sucul ortamdan uzaklaştırılması sağlanabilmektedir (Şengül
ve Küçükgül, 1995). Flokülasyon esnasında PAC eklendiğinde tüm süreç daha etkili olmuştur. Bu
sebepten sadece flokülasyon işlemi ile giderim verimi %80’nin altındadır (Reemtsma vd., 2010).
Koagülasyon-flokülasyon ve sedimantasyon, doğal organik maddenin sudan uzaklaştırılması açısından
etkili süreçler olmasına rağmen, bu işlemler benzotriazolinin içme suyu ve atıksudan tamamen
uzaklaştırılması için yeterli olmayabilmektedir. Ancak koagülasyon-flokülasyon prosesleri genel
olarak; kolay kurulum ve bakım, işletim kolaylığına sahip olması, su arıtımında yaygın bir kullanıma
sahip olması ve bilinen yan ürün/metabolit oluşumu risklerinin olmaması koagülasyon-flokülasyon
proseslerinin önemli avantajları arasındadır. Diğer taraftan koagülasyon-flokülasyon prosesleriyle
benzotriazol gideriminde başlıca çekinceleri ise kimyasal gereksinimi ve maliyeti, çamur oluşumu,
oluşan çamurun bertarafı ve yönetimi oluşturmaktadır (Özyonar ve Karagözoğlu, 2012). Bu
değerlendirmeler doğrultusunda, koagülasyon-flokülasyon proseslerinin ileri arıtma teknolojileriyle
kombine edilerek kullanılması arıtım performanslarının ve mevcut çekincelerin ortadan kaldırılması
adına önemli avantajlar sağlanabilir.
Adsorpsiyon
Adsorpsiyon, oksidasyon, membran biyoreaksiyonları vb. gibi diğer su arıtma yöntemlerine kıyasla
basit çalışması, düşük maliyeti ve az yan ürün oluşumu ile ön planda olmaktadır. Bu nedenle,
nanomalzemeler, biyokömür ve diğer adsorbanları içeren, yaygın olarak kullanılan ve etkili bir kirletici
giderme yöntemidir (Liang vd., 2021). Bununla birlikte, benzotriazollerin adsorpsiyonu ile ilgili az
çalışma bulunmaktadır. 5 g/L adsorban dozajı ile benzotriazol, 5-metil-benzotriazol ve 5,6-dimetilbenzotriazolün giderim verimleri sırasıyla %89, %81 ve %92'ye ulaştığı gözlemlenmiştir (Xu vd., 2014).
Çevre dostu olması, gelişmiş gözenek yapısı ve bol fonksiyonel grupları nedeniyle biyokömür, yaygın
ilgi uyandıran ağır metaller, ilaçlar, zirai kimyasallar dahil olmak üzere kirleticilerin giderilmesi için
büyük bir potansiyele sahip olmaktadır (Liang vd., 2021).
İleri Oksidasyon
Geniş bir aralıktaki organik maddeleri hızlı ve seçici olmadan oksitleyen •OH radikallerini üreten ileri
oksidasyon prosesleri (İOP) mikrokirletici gideriminde klasik arıtma yöntemlerine alternatif olarak
kullanılmaktadır. İOP’leri atıksu arıtma tesislerine genellikle biyolojik proseslerden sonra
uygulanmaktadır. Bu şekilde kullanılmasının sebebi mikrokirleticilerin sucul ortama salınımlarının
azaltılması, atıksu kalitesinin arttırılması ve geri kazanılmış suyun yeniden kullanılmasını teşvik
etmektir (Lado Rıbeıro vd., 2019). Titanyum oksit (TiSO) elektroaktif seramik membran (ECM)
tarafından benzotriazolinin %98,1 elektrokimyasal olarak uzaklaştırıldığı belirtilmiştir (Wang vd.,
2022). Endüstriyel atıksularda benzotriazol giderimi için peroksimonosülfat/ozon/ultrason’ un
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etkinliğini araştırmak amacı ile üç farklı matris seçilmiştir. Tuzlu su (Toplam organik karbon (TOC)=24
mg/L ve pH=7.8), petrokimyasal atı su (Kimyasal oksijen ihtiyacı (COD)=825 mg/L ve pH=6.5) ikincil
atıksu ile birlikte bir atıksu oluşturulmuştur. Sırasıyla %54, %72,3 ve %94,6 benzotriazol giderim
verimliliği elde edilmiştir (Ghanbari vd., 2020). Modifiye edilmiş foto- fenton prosesi ile benzotriazol
giderim verimi >%99 olarak belirtilmiştir (Ahmed vd., 2021). Son zamanlarda mikrokirleticilerin
İOP’leri ile giderimi artış göstermektedir. Bunun en önemli sebebi mikrokirleticilerin arıtılırken
parçalanması ve bazı durumlarda bozunma yan ürünlerinin orijinal üründen daha biyolojik olarak
bozunması ve daha az toksik olmasıdır. Bu nedenle İOP’leri biyolojik bir işlem sonrasında rahatça
uygulanabilmektedir (Fatta vd., 2007). Kimyasal ve biyolojik proseslere göre İOP’lerinin en önemli
avantajı, kimyasal çöktürme, adsorpsiyon, uçurma ya da biyokimyasal proseslerde olduğu gibi atık
çamur oluşturarak kirleticiyi başka faza aktarmamasıdır. İOP’leri genel olarak su kalitesinden
etkilenmektedir. Suyun içerisinde bulunan çözünmüş organik maddeler ve doğal organik maddeler
prosesin verimini etkilemektedirler (Ribeiro vd., 2019).
Membran Filtrasyon
Membran filtrasyon prosesleri, seçici bir şekilde ayırmanın ve taşınmanın gerçekleştirildiği yarı
geçirgen bariyerler olarak tanımlanmaktadır (Aslan, 2016). Son yıllarda polimer ve membran
teknolojisinde çok hızlı gelişmeler olmuş ve üretim maliyeti azalmalar sağlanabilmiştir. Dolayısıyla
içme suyu ve atıksu arıtma alanlarında membran filtrasyon prosesleri (özellikle mikrofiltrasyon ve
ultrafiltrasyon) konvansiyonel sistemlerle maliyet açısından rekabet edebilir hale gelmiş ve geniş çapta
uygulanmaya başlanmıştır (Judd, 2006). Sentetik belediye atıksularını arıtan membran biyoreaktörler de
benzotriazol uzaklaştırma verimi %97.2 olarak tespit edilmiştir (Kowalska vd., 2019). Kirleticilerin
giderimi, hedef kirleticiye, membranın türüne, besleme suyunun kalitesine ve çalışma koşullarına bağlı
olarak büyük ölçüde değişmektedir. Benzotriazolinin içme suyundan membran prosesleri ile arıtımında
ortaya çıkan avantajlar güvenilirlik ve dayanıklılık, kolay kullanım ve düzenli bakım, bilinen yan
ürün/metabolit oluşumunun olmaması, tam otomasyon, personel gereksiniminin düşük olması ve
kurulum kolaylığının olmasıdır. Sayılan bu avantajlardan dolayı membran filtrasyon prosesleri içme
suyu ve atıksulardan benzotriazol gideriminde iyi bir arıtma alternatifi olarak değerlendirilebilir (Şimşek
vd., 2018).
Hibrit Prosesler
Benzotriazol ve 5-metil-1H-benzotriazol bir PACT konfigürasyonunda, bir CAS reaktöründe 15 ve 30
mg/L konsantrasyonlarda PAC ekleyerek giderim verimi incelenmiştir. PAC varlığında ise %80’ nin
üzerinde giderim verimi gerçekleşmiştir (Boehler vd., 2012). PAC- membran biyoreaktörü (MBR)
konfigürasyonunda aktif karbon eklenmesinden sonra %90’ın üzerinde mikrokirleticilerin giderimi elde
edilmiştir (Garcia vd., 2021). Flokülasyon esnasında PAC eklendiğinde tüm süreç daha etkili olmuştur.
20 mg/L PAC eklenmesiyle 1H-benzo-1,2,3-triazol %81 oranında azaltılabilir (Reemtsma vd., 2010).
Bu çalışmada rapor edilen hibrit tekniklerin ekonomik değerlendirmesi ile ilgili olarak, PAC-MBR en
yüksek sermaye harcamasını sunmakta ve bunu PACT ve BAC teknolojileri izlemektedir. Son olarak,
PAC-MBR teknolojisi, elde edilen kaldırma yüzdeleri açısından en umut verici teknik olarak kabul
edilebilmesine rağmen, PACT, daha düşük aktif karbon gereksinimleri sunduğu için daha ekonomik bir
konfigürasyondur (Garcia vd., 2021).
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4.

TARTIŞMA VE SONUÇ

Antikorozif katkı maddesi oalrak bilinen benzotriazolinin içme suyu ve atıksulardan
uzaklaştırılmasında kullanılabilecek potansiyel arıtma alternatifleri incelenmiş ve giderim verimleri,
uygulama kolaylığı, ön arıtma gereksinimi, yan ürün ve atık oluşumu gibi özellikler açısından
değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, içme suyu ve atıksulardan benzotriazol gideriminde adsorpsiyon
prosesleri, membran filtrasyon prosesleri ve ileri oksidasyon prosesleri %90’nın üzerinde giderim
verimlerine sahip oldukları görülmüştür. Giderim performansı dışındaki diğer faktörler de göz önünde
bulundurulduğunda adsorpsiyon ve membran filtrasyon prosesleri öne çıkmaktadır. Bu çalışma
sonucunda benzotriazolinin içme suyu ve atıksulardan gideriminde adsorpsiyon, membran filtrasyon ve
ileri oksidasyon proseslerinin potansiyel olarak arıtma alternatifleri olduğu sonucuna varılmıştır.
Benzotriazol içme suyu ve atıksulardan giderimi amaçlandığında özellikle konvansiyonel arıtma
sonrasında adsorpsiyon, membran filtrasyon ve ileri oksidasyon proseslerinin kullanılması
önerilmektedir. Adsorpsiyon prosesleri yüksek giderim performansları, işletme ve kurulum maliyeti,
kolay bakım onarım ve kurulum, yan ürün oluşumu riskinin düşük olması ve ön arıtım gerekliliğinin
olmaması gibi avantajları nedeniyle öncelikli alternatifler arasında düşünülebilir.
Membran filtrasyon prosesleri ise yüksek giderim performanslarına sahip olması, kolay kurulum, işletim
ve bakım kolaylığı, kimyasal gereksiniminin az olması, yaygın kullanıma sahip olması ve oturmuş bir
teknoloji olması, arıtılmış su kalitesinin yüksek olması, yan ürün ya da daha toksik metabolitlerin
oluşmaması gibi avantajlara sahip olması nedeniyle öncelikli arıtma alternatiflerinden biri olarak
değerlendirilmiştir. Ancak membran filtrasyon proseslerinin başlıca dezavantajları arasında ön arıtım
gereksinimi, oluşan konsantrelerin bertarafı ve yüksek maliyetler gelmektedir. Bu kapsamda oluşan
konsantrelerin hacim azaltma teknikleri kullanılarak azaltılması mümkün olabilir. Diğer taraftan oluşan
konsantreler adsorpsiyon veya ileri oksidasyon prosesleriyle arıtıldıktan sonra geri kullanılabilir. İleri
oksidasyon prosesleri de sahip olduğu önemli avantajlar nedeniyle öncelikli olarak düşünülmesi gereken
arıtma alternatiflerinden biridir. İleri oksidasyon proseslerinin uygulanmasındaki başlıca çekinceler
arasında ise arıtma maliyetleri ve ön arıtım gereksinimidir. Sonuç olarak benzotriazol ve diğer
kirleticilerin gideriminde konvansiyonel içme suyu ve atıksu arıtma tesislerinin adsorpsiyon, membran
filtrasyon ve ileri oksidasyon prosesleriyle modernize edilmesi önerilmektedir.
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Özet
Kısa süreli gerilim sarkmaları elektrik güç sistemlerinde meydana gelen en önemli arızalardan biridir.
Gerilim sarkma karakteristiğini etkileyen önemli parametreden biri ise orta gerilim dağıtım sistemi
transformatörlerdir. Bu çalışmada, orta gerilim dağıtım sisteminde tek faz toprak arızası durumunda,
dağıtım transformatör bağlantı şekillerinin kısa süreli gerilim sarkmalarına etkileri incelenmiştir.
Orta gerilim dağıtım şebekelerinde meydana gelen kısa süreli gerilim sarkmalarına transformatör
bağlantı şekillerinin etkileri ikinci transformatör sonrası sekonder uçtaki durum açısından
değerlendirilmiştir. IEEE (Elektrik Elektronik Mühendisleri Enstitüsü) harmonik modellemesi ve
simülasyonu için test sistemlerinden biri olan, 13 baralı dengeli endüstriyel dağıtım sistemi uygulama
amaçlı kullanılmıştır. 13 baralı test sistemi MATLAB/SIMULINK modeli kullanılarak tek faz toprak
arızası durumunda şebeke geriliminde meydana gelen değişimler incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kısa süreli gerilim sarkması, arıza, dağıtım sistemi, transformatör bağlantı şekli.
Abstract
Voltage sags are one of the most important faults in electrical power systems. One of the important
parameters affecting the voltage sag characteristic is the transformers of the distribution system. In
this study, the effects of distribution transformer connection patterns on voltage sags in the case of a
single-phase ground fault in the medium voltage distribution system were investigated. The effects of
transformer connection types on voltage sags in medium voltage distribution networks were evaluated
in terms of the situation at the secondary end after the second transformer. A balanced industrial
distribution system with 13 bus, which is one of the test systems for IEEE (Institute of Electrical and
Electronics Engineers) harmonic modeling and simulation, is used for application purposes. Using
the 13 bus test system MATLAB/SIMULINK model, the changes in the voltage in case of a single
phase ground fault were investigated.
Keywords: Voltage sag, fault, distribution system, transformer connection type.
INTRODUCTION
The demand for electrical energy is constantly increasing. Electricity, which is considered a
product of the free market, must comply with the relevant quality standards. The quality of electricity
in distribution systems is directly related to the electricity quality of the users connected to the
distribution system. Imbalances in power quality can cause serious damages such as production
stoppage, equipment failure or complete breakdown (Music et al., 2012). Quality problem in power
systems, on the other hand, can be defined as the problem detected by any change in voltage, current
and frequency, causing a malfunction in the user's system or an undesired operation (Mary et al., 2002).
As the number of devices using electrical energy continues to increase rapidly, the need/demand for
quality energy is increasing. Customers are more concerned with the power quality of electrical energy.
Therefore, the interest of end users in electrical power quality is increasing.
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Power quality problems mostly depend on power system characteristics. what is expressed by power
quality is actually voltage quality. Technically, in electrical engineering, power is the rate of
transmission of energy and is proportional to the products of voltage and current. The power supply can
only control the voltage of the system. It cannot control the current that can change under the influence
of certain loads. For this reason, standards in the field of power quality are provided by maintaining the
supply voltage within certain limits. Power quality events can be defined in three categories; transient
state, waveform distortion and voltage variations (Morgan, 1999). Transient events are non-periodic
waveform distortions. Voltage wave disturbances are defined as a consistent deviation from a full sine
wave at the voltage source with a periodic basis. Voltage changes occur at steady state as voltage
increase or voltage decrease. The main voltage drop is voltage sag (Parks, 2010). Voltage sags are one
of the most important power quality problems faced by end users.
It is important to understand the difference between inerrupt (complete loss of voltage) and voltage sag.
Interrupt is the disconnection of a specific user by a protective equipment at the time of failure. This
only occurs if there is a fault in the circuit. A voltage sag occurs due to faults on a large part of the power
system during a particular part of the fault. Circuits or transmission systems in parallel buses are affected
by voltage sags but do not result in a complete interruption. Therefore, voltage sags occur more than
interruptions in power systems (McGranagan, 1995).
In this study, the effect of transformer connection types on voltage sags when a single-phase ground
fault occurs in the medium voltage distribution system was investigated. The variation of voltage sags
was tried to be obtained by applying a single phase ground fault to the IEEE 13 bus test system.
METHOD
Voltage sag is a short-term decrease in the effective value of the mains voltage (0.1 pu-0.9 pu)
at nominal frequency from 0.5 period to 1 minute (Morgan, 1999). The main causes of voltage sags are
reductions in voltage levels due to short circuits and switching of large loads. Sensitive devices are most
affected by voltage sags and can cause irregular operation in these devices. Voltage sags can occur in
both transmission and distribution systems. Voltage sags that occur at high voltage are normally
dispersed in the system and are transported to lower voltages by transformers.
Voltage sags have two main characteristics; magnitude and duration (Bollen, 1999). The sag magnitude
is the most common application used when defining the sagging magnitude, the smallest remaining pu
value of the effective stress during the sagging event. The size of the deep sag is narrow and the size of
the shallow sag is wide. The sagging time is usually defined as the fault clearing time.
A fast clearing faults results in a narrow sag, while a slow clearing fault results in a deeper sag (Patne
& Thakre, 2010). The amplitude of the voltage drops to 20% of its pre-event value for 2.5 periods, after
the event the voltage returns to its initial value. The voltage sag can be characterized as a decrease to
20% (pre-event voltage) for 2.5 periods (fundamental frequency). In this case, the magnitude of the
voltage sag is 20% and its duration is 2.5 periods. The magnitude of the voltage sag is determined from
the effective value of the voltage. The effective value of the voltage is calculated from the following
formula for a period.
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Vrms (k ) =

1 i =k
V 2i
å
N i =k - N +1

(1)

There are several ways to obtain the magnitude of the sag from the effective value of the stress. Most
voltage quality monitors take the smallest value of the voltage obtained during the event. Since normally
the deepest part of the sag has a fixed effective value, it is acceptable to use the smallest value (Bollen,
1999).
FINDINGS
The test system used is a 13-bus balanced industrial distribution system, which is one of the test
systems for IEEE harmonic modeling and simulation. It contains 13 bus and represents a medium-sized
industrial area. The single line diagram of the test system is shown in Figure 1. The system is fed from
a 69 kV voltage source and is operated at 13.8 kV. Since the sample system is a balanced system, only
positive sequence component values are used. The short transmission line and the capacitance values of
all cables are neglected. System parameters were obtained from (Watson 1999, Yao 2000). In this study,
only voltage sags caused by faults in power systems are investigated. The MATLAB/SIMULINK model
of the application system was created using the parameters mentioned above. The voltage values formed
after the failure were obtained from this model.
In the study, it is aimed to obtain the changes caused by the faults in the system by applying a singlephase ground fault to the system for different connection types of transformers. The fault was applied
first to point B (bus MILL-1) and then to point A (between UTIL69-1 and 69-1).

Figure 1. 13 bus distribution system (Schneider et al., 2017)
Transformer connection types in the application system; Yg-Yg (star ground-star ground) , Yg-Y (star
ground-star), Y-Y(star-star), Y-Yg(star- star ground), D1-D1(delta-delta), Y-D1(star-delta), Yg-D1(star
ground- delta), D1-Y(delta- star), D1-Yg (delta-star ground) connections are used.
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Single phase (A-G) ground fault is applied to B and A points respectively. For each of the Yg-Yg, YgY, Y-Y, Y-Yg, D1-D1, Y-D1, Yg-D1, D1-Y, D1-Yg connections of the TRF-2 and TRF-6 transformer
on the secondary side of the TRF-6 transformer The phase-to-ground voltages formed are shown in
Table 1.
In Table 1, columns 1-5 show the voltage values on the secondary side of TRF-6 by applying single
phase ground fault to point B on the sample system shown in Figure-3, columns 6-9 show the voltage
values on the secondary side of TRF-6 by applying single phase ground fault to point A.
Table 1. Phase-to-ground voltage values obtained by the secondary of the TRF-6 transformer
TRF-2 transformer connection types
TRF-6 connection
types

Yg-Yg

Yg-Y, Y-Y, YYg, D1-D1

Y-D1, Yg-D1

D1-Yg

D1-Y

Van Vbn Vcn Van Vbn Vcn Van Vbn Vcn Van Vbn Vcn Van Vbn Vcn
Yg-Yg
Yg-Y, Y-Y, Y-Yg,
D1-D1
Y-D1
Yg-D1
D1-Yg, D1-Y
Yg-Yg
Yg-Y, Y-Y, Y-Yg,
D1-D1
Y-D1, Yg-D1
D1-Yg, D1-Y

0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00

Voltage values
0.35 0.89 0.88 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.35 0.89 0.88 1.00 1.00 1.00 obtained on the
secondary side
of TRF-6 when
0.57 0.59 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.57 0.59 1.00 1.00 1.00 1.00
a Single Phase
Ground Fault
0.57 0.59 1.00 0.74 0.76 1.00 0.74 0.76 1.00 0.57 0.59 1.00 0.74 0.76 1.00
is applied to B
point
0.59 1.00 0.57 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.59 1.00 0.57 1.00 1.00 1.00
0.00 1.00 1.00 0.34 0.88 0.88 0.58 0.58 1.00 0.58 1.00 0.58 0.58 1.00 0.58 Voltage values
obtained on the
secondary side
0.34 0.88 0.88 0.34 0.88 0.88 0.58 0.58 1.00 0.58 1.00 0.58 0.58 1.00 0.58
of TRF-6 when
a Single Phase
0.58 0.58 1.00 0.58 0.58 1.00 0.88 0.34 0.88 0.34 0.88 0.88 0.34 0.88 0.88
Ground Fault
is applied to A
0.58 1.00 0.58 0.58 1.00 0.58 0.34 0.88 0.88 0.88 0.88 0.34 0.88 0.88 0.34
point

RESULT and DISCUSSION
As can be understood from Table 1, transformers are one of the most important parameters that mitigate
the spread of failure effects in the system to lower systems. Depending on the type of fault occurring in
the system, the mitigating effect of the transformer changes. One of the important parameters showing
the stability in the power system is the voltage value of the measured bus. The magnitude of this voltage
depends on the transformer connection type between the faulty system and the customer bus.
Transformer connection shapes are the most important factor that determines the sag characteristic of
voltage sags as they spread to lower systems. The Yg-Yg connection type of the transformers is the
connection type with the least mitigating effect while the fault is transmitted to the lower systems. In
general, transformer connection types showed similar mitigating effects on the spread of faults to
subsystems, Yg-Y, Y-Y, Y-Yg, D1-D1 connections were similar, Y-D1, Yg-D1 connections were
similar and D1-Y, D1-Yg connections were similar. The fact that there is one transformer and two
transformers between the fault and the measured voltage location causes serious differences in
mitigating the fault while it is transmitted to the subsystems.
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Özet
Su, dünyada fazla miktarda bulunan, hayatın devamlılığı için mutlaka bulunması gereken kokusuz ve
tatsız bir kimyasal bileşiktir. Tüm karbon bazlı yaşam, ömrünü devam ettirebilmek için suya ihtiyaç
duyar. Suyun, fiziksel ve kimyasal yapısı basit gibi görünse de muazzam özellikler sergiler. Doğada
su; katı, sıvı ve gaz olmak üzere 3 şekilde bulunur. Kimyasal olarak ifade edilişi (H2O) olan ve
içeriğinde 2 H ve 1 O atomu içeren bir bileşiktir. Su, birçok farklı organik ve inorganik bileşiğin
mükemmel bir çözücüsüdür. Gerek havuzlar gibi doğrudan insan kullanımının olduğu alanlarda gerek
endüstri gibi makinalar için kullanımının olduğu alanlarda su doğada bulunduğu haliyle kullanılamaz.
Öncelikli olarak belirli aşamalardan geçmeli ve içerisinde çözünmüş maddelerden arındırılmalıdır.
Bu makalede neden suyun çözünmüş maddelerden ayrılması gerekliliği ve bunun nasıl yapılacağı
incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: membran, ozmoz, reçine, su
Abstract
Water is an odorless and tasteless chemical compound that is abundant in the world and indispensable
for life. All carbon based life needs water to maintain its life. Although the physical and chemical
structure of water seems simple, it exhibits enormous properties. It can be found in 3 forms of water,
solid, liquid and gas in nature. Its chemical formula (H2O) consists of 2 hydrogen and 1 oxygen atoms.
Water is an excellent solvent of many different organic and inorganic compounds. Water cannot be
used as it is in nature, either in areas where there is direct human use such as pools or in areas where
it is used for machinery such as industry. First of all, it must go through certain stages and be purified
from dissolved substances. This article will examine why it is necessary to separate water from
dissolved substances and how to do it.
Keywords: membrane, osmosis, resin, water
GİRİŞ
Su, dünyada fazla miktarda bulunan, hayatın devamlılığı için mutlaka bulunması gereken
kokusuz ve tatsız bir kimyasal bileşiktir. Hemen hemen yaşamımızın her alanında kullandığımız su iyi
bir çözücü olması sebebiyle kullanım alanına göre bazı işlemler uygulanması gerekmektedir. Su
kullanım alanına göre çeşitli ön işlemlerden geçirilmeden kullanılması genellikle mümkün
olmamaktadır. Hangi koşullarda hangi yöntem ile suyun istenen hale getirilmesinin en uygun olacağının
araştırılması için çeşitli denemeler ve literatür araştırmaları yapılmıştır. Bu sonuçlar doğrultusunda basit
laboratuvar analizleri için mikrofiltrasyon yeterli iken ev ve havuz gibi kullanım suları için
ultrafiltrasyon gerekli olacaktır. Sanayi gibi daha özel alanlarda, suyun daha saf olması istenen
durumlarda ters ozmos, reçineler ve deminearalize gibi daha farklı sistemlerin kullanılması önem arz
edecektir. Makalenin ilerleyen kısımlarında uygulanabilecek yöntemler açık bir şekilde ifade
edilecektir.
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YÖNTEM
Doğru yöntemin belirlenmesi için öncelikle suyun nerede kullanılacağına karar verilmesi
gerekmektedir. Suyun kullanılacağı alana karar verildikten sonra hangi yöntem ile daha iyi sonuç
alındığının tespiti yapılacaktır.
Membranlar Ve İyon Değiştiriciler
Su Sudaki sertlik, suda çözünen bazı tuzlardan kaynaklanır. Sertliğe neden olan ana iyonlar
Kalsiyum (Ca2+), Magnezyumdur (Mg2+). Bu iyonlar veya mineraller normalde suda birikinti olarak
ele alınır ve içme suyu ve proses suyu sistemlerinde boru ve ekipmanlar da birikintiye neden olur.
Yumuşatma üniteleri, sert su ve kireç tortularının giderilmesi için bir çözümü sunar. Birçok uygulamada,
ör. içecekler içme suyu, su hazırlama, aynı zamanda soğutma suyu ve kazan besleme suyunun
hazırlanması, suyun sertliği önemlidir.( Marcel Mulder, 1996)
Sertlik Alman sertliği, Fransız Sertliği veya ppm CaCO3 konsantrasyonundan ölçülür. Yumuşatma
reçineleri, yüklü iyonları uzaklaştırmak için tasarlanmış spesifik iyon değiştiricilerdir. Su yumuşatmak
için iyon değiştirici reçineleri kullanılabilir, ancak su filtre sistemleri de nanofiltrasyon veya ters osmoz
membranları kullanılarak da yumuşatma gerçekleştirilebilir.
İyon Değiştirici Reçineler
İyon değişimi, su yumuşatma veya demineralizasyon için yaygın olarak kullanılan bir su arıtma
işlemidir. İyon değişimi, istenmeyen çözünmüş iyonların benzer bir yüke sahip diğer iyonlar ile
değiştirildiği spesifik bir kimyasal işlemi tarif eder. İyonlar, toplam proton sayısına eşit olmayan toplam
elektron sayısı içeren atomlar veya moleküllerdir. İki farklı iyon grubu, pozitif yüklü katyonlar ve
negatif yüklü anyonlar vardır. (Thomas Klenck 1998)

Şekil 1. Reçineler (Thomas Klenck 1998)
Yumuşatma için kullanılan iyon değiştirme reçineleri, Na-R şeklindedir. Ham su, bu reçineyi içeren
yataktan geçirildiğinde, ham sudaki sertlik bileşenleri (Ca2+ ve Mg2+), iyon değişim reçinesinin Na+
iyonları ile değiştirilir ve yumuşatılmış su elde edilir.
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Mikrofiltrasyon
En basit membran tipidir ve ayırma işleminde, membran gözenekli bir bariyer görevi görür. Su
membrandan bir basınç farkı ile arındırlır. Membrandaki gözenekler, genellikle 0.1 ila 20 µm
aralığındadır. Su numunesindeki askıda katı maddelerin saptanması için analitik bir cihaz olarak
kullanıldığında, genellikle 0.45 µm gözenek boyutlu olarak kullanılır. Membran, selüloz asetat ve
poliamid gibi birçok farklı malzemeden yapılabilir. Membran kimyası ve yapısı da önemli faktörler
arasındadır. Birim yüzey alanı başına gözenek sayısı ve şekli veya konfigürasyonu büyük ölçüde
değişerek üretim oranları ve kalite değiştirilebilir. Amaç sadece askıda katıdan suyu ayırmak ise tercih
edilebilir. (D. Reichenberg, 1953)

Şekil 2. Membran Çalışma Koşulları (Johann Korkisch, 1988)
Ultrafiltrasyon
Ultrafiltrasyon, ağır metaller gibi inorganik kirleticileri, askıda katı maddeler ve kirlenmiş atık
kaynaklarında organik bileşikleri uzaklaştırmak için geçirgen membranlar kullanır. Parçacığın boyutuna
bağlı olarak, ağır metalleri, makromolekülleri ve gözenek boyutu 5 ila 20 nm arasında değişen katıları
ayırmak için farklı tipte ultrafiltrasyon membranları kullanılabilir. Membran üzerinde toplanan artık
malzeme geri kazanılmış ağır metaller içerir. Bu işlemin avantajları, düşük itici güç ve daha az yer
gereksinimidir. Bununla birlikte, yüksek maliyet ve kirlenme ile ilgili sorunlar nedeniyle, uygulaması
sınırlıdır. Bakteriler ve virüsler ultrafiltrasyon yötemi ile kolayca sudan ayrılabilirler. Günlük kullanım
suyu için yeterli kalitede su üretebilse bile neredeyse hiçbir tuzu sudan ayırmayacak ve bir miktar
organik maddenin geçişine izin verecektir. Deniz suyundan veya şebeke suyundan doldurulan havuzlar
için yeterli kalitede su üretebilecektir (Chiam, Chel-Ken & Sarbatly, Rosalam, 2011)
Nanofiltrasyon
Nanofiltrasyon, moleküler veya iyonik türleri filtreyebilme kabiliyeti açısından ultrafiltrasyon
ve ters osmoz arasında yer alan, basınçla çalışan bir membran sistemidir. Nanofiltrasyon membranları,
organik veya seramik yoğun veya gözenekli olabilir. Nanofiltrasyon membranları daha büyük bir boş
alana, küçük gözeneklere veya nanovoidlere sahip olabilir. Boyutu, 0,5-1 nm aralığında olabilen mikro
gözenekli ve yoğun membranlar arasında bir geçiş oluşturur. Ultrafiltrasyon ve ters osmoz ile
karşılaştırıldığında, nanofiltrasyonun tanımlanması her zaman zor bir süreç olmuştur. Kütle transferi
mekanizması, membran yapısına, membran ve taşınan moleküller arasındaki etkileşimlere bağlıdır.
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Ayırma verimliliği, eleme etkisi (nanoporların ve çözünen moleküllerin büyüklüğü ana etkiye sahip
olduğunda) veya çözünen moleküllerin çözelti ve difüzyon özellikleri ile yönetilebilir. Yüklü moleküller
söz konusu olduğunda, elektrik alanının taşımada belirli bir rolü vardır. Bir nanofiltrasyon ünitesinin
çalışması için üç parametre çok önemlidir; membrandan geçen akış, çözünmüş maddelerin filtreleme ve
verim. Birçok proses için yeterli kalitede su üretebilir. Nanofiltrasyon membranının toplam sertliğin
%96-98'ini, elektriksel iletkenliğin %79-89'unu ve toplam çözünmüş katının (TDS) %79-89'unu tutma
kapasitesine sahip olduğunu göstermektedir. (Zeman, L.J. & Zydney, Andrew, 2017)
Ters Ozmoz
Ters ozmos (RO), diğer yöntemlerin yanı sıra saf su üretmek için, katı, çözünmüş organiklerin,
bakteri, kolloidlerin geçişini engelleyen iç içe geçmiş zarlardan oluşan bir sistemdir. RO membranı
tarafından filtrelenen suya ürün suyu, permeat veya filtrat denir; artık su ve zardan geçmeyen çözünen
madde, atık su veya konsantre olarak adlandırılır. Ozmos terimi, iki bölme yarı geçirgen bir zar ile
ayrıldığında ortaya çıkan suyun hareketini tarif eder, böylece su, düşük çözünen konsantrasyon
alanından yüksek çözünen konsantrasyon alanına hareket eder.
Ters ozmoz işlemi sırasında, su basınç kullanılarak, yani ozmos terimi ile zıt yönde veya bir ozmotik
gradiyene karşı zorlanır. Ozmotik basıncın üstesinden gelmek için gereken enerji veya basınç miktarı,
kaynak suyun iyonik içeriğine (iletkenlik) bağlıdır. Ters ozmos sistemi 1000 ppm çözünen madde başına
kabaca 10psi gerektirir. Böylece, ters ozmoz, membran boyunca bir basınç gradyanı üretmek için
enerjiye çok bağımlıdır ve gerekli enerji miktarı, suyun iletkenliğinin artmasıyla artacaktır. Ters ozmoz
sistemleri tipik olarak ön filtreler, pompalar, akış ve basınç kontrolleri, membranlar ve çeşitli
monitörlerden oluşur. Su membran boyunca ilerlerken, suyun bir kısmı akışa zorlanırken, zarı geçmeyen
geri kalanlar drenaja yönlendirilir veya geri dönüştürülür. Süzüntü ve konsantre akışın bu şekilde
yönlendirilmesi, zarın sürekli olarak yıkanması ve membranların kirlenmesinin önlenmesi için doğal bir
işlem sağlar. Bazı RO sistemleri, membran sistemi boyunca hızı arttırmak ve zarın kirlenmesini veya
bozulmasını önlemek için su akışını geri dönüştürecek ve membranı geçerek yeniden yönlendirecektir.
Ters ozmoz sistemleri, diyalizat üretimine uygun su üretiminde çok etkilidir; ancak, yakından izleme ve
düzenli bakım gerektiren karmaşık sistemlerdir. RO sisteminin verimliliği, sistemdeki basınç, besi
suyunun bileşimi, besi suyunun sıcaklığı ve besi suyundaki çözünmüş gazların seviyesi gibi bir dizi
faktörden etkilenir. Genellikle bu sistemler iki RO ünitesi olarak tasarlanmıştır. Bu, “çift aşamalı” bir
RO sistemi olarak bilinir. Buradaki amaç su kaybını azaltmak verimi arttırmaktır. %50 su saf su olarak
membrandan çıkarken suyun kalanı atık olarak 2. RO ünitesine gider. Buradan da suyun yarısı saf su
olarak alığında verim %75 seviyelerine çıkar. Ters ozmoz enerji tasarruflu yüksektir, genel olarak ortam
sıcaklığında çalışır (ısıtma veya soğutma gerekmez); ve en önemlisi, buharlaştırma işlemlerinde olduğu
gibi, suyun uzaklaştırılması için faz değişikliği şartı yoktur. (Nagy & Endre, 2012)
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Şekil 3. Ters Ozmoz (H.N. Lazarides, E. Katsanidis, 2003)
Ters ozmos, ürünün eşzamanlı konsantrasyonu, fraksiyonlanması, saflaştırılmasına ve tek bir ünite
işleminde birden fazla görevin yerine getirilmesini sağlayan çok verimli bir ekipmandır. Üründe pH
veya kimyasal değişiklik yapmaz ve önemli bir ısıtmaya ihtiyaç duyulmadığından ürünü bozmadan
kullanılabilir. Bu nedenle, ters ozmos, özellikle kaçınılmaz olarak ısı bozulmasının yanı sıra lezzet ve
beslenme kayıplarının olduğu buharlaşma işlemi ile karşılaştırıldığında, bitmiş ürünün kalite özellikleri
ve besin değeri üzerinde minimal bir etkiye sahiptir. (Elsherbiny, Ibrahim & Panglisch, Stefan, 2021)
Demineralize
Demineralizasyon, hem katyon hem de anyon reçinelerinin kullanımını ile saf su üretme
yöntenmidir. Demineralizasyon işleminin ilk aşaması, hem bir Güçlü Asidik Katyon Değişim Reçinesi
(SAC) reçinesi hem de bir Zayıf Asidik Katyon Değişim Reçinesi (WAC) reçinesi kullanılır. Daha
sonraki aşamada ise Güçlü Bazik Anyon Değişim Reçinesi (SBA) ve Zayıf Bazik Anyon Değişim
Reçinesi (WBA) kullanılır. Böylelikle tam demineralizasyon gerçekleşmiş olur. Burada ki amaç sudaki
bütün iyonları yakalayabilmektir. Bu iyonlar yerine suya H+ ve OH- iyonları verilir. Reçine, suyun
gerekli kalitede üretilmediği ölçüde dolduğunda, asit ile yenilenmesi gerekir. Reçinelerin tükenmesi
genellikle çıkışa takılan bir iletkenlik probu tarafından tespit edilebilir. İletkenlik çözünmüş iyon
konsantrasyonunu gösterdiği için yükseldiğinde, rejenerasyon döngüsü başlatılabilir.
Alternatif ve yaygın bir seçenek, güçlü katyon reçineleri (H) ve anyon reçineleri (OH) üniform
karışımları içeren karışık yataklar (mixed bed) kullanılmasıdır. Reçinelerin katkısı, belirli bir proses
suyundan beklenen kalan iyon yükü ile başa çıkacak şekilde ayarlanabilir ve böylece örneğin enerji
üretiminde yüksek basınçlı buhar üretimi için gerekli olan su saflığını karşılar. Nükleer enerji
santrallerinin özel ihtiyaçlarını için bu reçineler uygundur. Aksi takdirde reaktör devrelerinde nötron ile
aktive olabilen malzemelerden kaynaklanabilecek potansiyel sorunları azaltmak için yüksek saflıkta
olan 'nükleer dereceli' reçineler kullanılır. (A. Dyer, 2013)
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Şekil 4. Deiyonize su tesisi dizaynı
Deiyonize suyun iletkenliği 0.05 µS /cm seviyelerine kadar indirebilir, bu değer 18 megohm-cm (MΩ)
direncine karşılık gelir. Deniz suyunun iletkenliği 50 mS /cm'dir ve içme suyunun iletkenliği 200 ila 800
µS/cm'dir. Bir RO ünitesinin nüfuz değeri, besleme konsantrasyonuna ve çalışma basıncına göre değişir.
Tipik olarak, RO suyunun iletkenliği, deiyonize su değeri ile içme suyu değeri (0.05 µS/cm-200 µS/cm)
arasında olacaktır. (Strathmann, Heinrich. 2005)

9. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi

131

BULGULAR
Elde edilen sonuçlar ve araştırmalar çevresinde suyun hangi alanda kullanılacağına göre
uygulanması gereken işlemler belirlenmiştir. Bu sonuçları tablo ile ifade etmek gerekirse;
Tablo 1. Proseslere göre suyun kullanılabileceği alanlar
Proses
İyon Değiştiriciler

İtici Güç
İyon Değişim Entalpisi

Kullanım alanı
Su yumuşatma üniteleri, madenler,
endüstiyel veya sıcak su kazanları, evler

Mikrofiltrasyon(MF)

Hidrostatik Basınç Gradyanı

Ön arıtma, İçecek endüstrisi, arıtma ve
biyolojik stabilizasyon, Gıda ve ilaç
endüstrilerinde sterilizasyon Bakterilerin
uzaklaştırılması, Berraklaştırma

Ultrafiltrasyon(UF)

Hidrostatik Basınç Gradyanı

Yağ/su emülsiyonunun ayrılması, petrol
türevlerinin ayrılması(wax asfalt vs),
elektroforetik boya, Makromoleküllerin
ve virüsün uzaklaştırılması, Meyve suyu
üretimi

Nanofiltrasyon(NF)

Hidrostatik Basınç Gradyanı

Deniz suyundan proses suyu üretimi, İçme
suyu üretimi, Atık su arıtma (endüstriyel,
kağıt, tekstil vs.), petrol endüstrisi, Alkol
ayırma, gıda konstanre etme

Ters Osmoz(RO)

Hidrostatik Basınç Gradyanı

Deniz suyundan proses suyu üretimi, İçme
suyu üretimi, Atık su arıtma (endüstriyel,
kağıt, tekstil vs.), petrol endüstrisi, Alkol
ayırma, gıda konstanre etme

Demineralize(DI)

Elektrik Potansiyeli Gradyanı Enerji tesisleri, İlaç, Gıda, Analiz, Yüksek
saflıkta su üretim tesisleri, rafineriler

SONUÇ VE TARTIŞMA
Su dünyamız üzerindeki yaşamın devam etmesini sağlayan en birincil kaynaklardan biridir.
Gerek içme suyu olarak veya temizlik için, gerek tarımda ve sanayide kullanamak için su paha biçilemez
bir kaynaktır. Fakat her zaman doğada bulunduğu gibi kullanıma uygun değildir. Belirli özelliklerini
değiştirmek için içeriğini değiştirmek gerekebilir. Bu durumlar için farklı yöntemler mevcuttur.
Başlangıç olarak su her şart altında ön arıtmaya tabii tutulmalıdır. Daha sonra bu ön arıtma karbon ve
kum filtreler ile desteklenmelidir. Üretilecek suyun kalitesine bağlı olarak ise son şartlandırma metodu
belirlenmelidir. Havuzlar ve kullanım suyu için ultrafiltrasyon yeterliyken içme suyu veya sanayide
kullanacağımız bir su elde etmek istiyorsak, su en azıdan Ters osmoz ile hazırlanmak gerekecektir. Ters
Osmoz ve Deiyonizasyon su için farklı fiziksel reaksiyonlar gerçekleşir. Ters Osmoz genellikle ham
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suyu kabaca % 90 - % 99 saf hale getirmek için kullanılabilir. Fakat deiyonizasyon reçineleri, sudaki
katyonları ve anyonları sırasıyla H+ ve OH- ile değiştirir. H+ ve OH- birleşerek H2O oluşturur.
Deiyonize suyun pH'ı 6,5-7 civarındadır ve iletkenliği yaklaşık 0.05 µS/cm'dir (direnç ~ 18 MΩ cm'ye
karşılık gelir). Çok daha kaliteli bir su istiyorsak Deiyonize edici sistemler katyon ve anyon değişim
reçinelerini kullanmak gereklidir.
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Salisilik Asitin Tuz Stresi Altında Yetişen Buğday ve Arpa Fidelerinin
Gelişim ve Antioksidan Savunma Sistemine Etkisi
Kadriye URUÇ PARLAK
uruckadriye@gmail.com; Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Moleküler
Biyoloji ve Genetik Bölümü, Ağrı/ Türkiye.
Özet

İnvitro koşullarda viol denemesi şeklinde gerçekleştirilmiş olan çalışmamızda, buğday
(Triticum aestivum L.) ve arpa (Hordeum vulgare L.) tohumlarına ve fidelerine NaCl (100
mM) salisilik asit (kontrol, 0.1 mM, 0.2 mM, 0.5 mM) uygulanmıştır. Çalışmada tuz stresi
altındaki buğday ve arpa bitkilerinin vejetatif gelişimleri ve salisilik asitin antioksidan enzim
düzeyleri, klorofil miktarı ve lipid peroksidasyonuna etkileri araştırılmıştır. Uygulama
sonucunda salisilik asidin buğday ve arpa tohumlarının çimlenmesine ve fidelerinin gelişimi
üzerine pozitif yönde olumlu bir etkisi olduğu gözlenmiştir. Çalışma sonucunda elde
ettiğimiz sonuçlara göre; tuz stresi altında bitkilerde lipid peroksidasyonu ve antioksidan
enzim aktiviteleri artış gösterirken salisilik asit ilavesiyle bu parametrelerde azalma
görülmüştür. Sonuç olarak salisilik asitin artan dozla birlikte NaCl’ün neden olduğu olumsuz
etkilerini hafiflettiği ve bitki gelişimine olumlu etkileri olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: salisilik asit, tuzluluk, antioksidan enzimler

Abstract

NaCl (100 mM) and salicylic acid (control, 0.1 mM, 0.2 mM, 0.5 mM) were applied to wheat
(Triticum aestivum L.) and barley (Hordeum vulgare L.) seedlings in our study, which was
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carried out as a pot experiment in vitro. In this study, the vegetative growth of wheat and
barley plants under salt stress and the effects of salicylic acid on antioxidant enzyme levels,
chlorophyll content and lipid peroxidation were investigated. As a result of the application,
it was observed that salicylic acid had a positive effect on the germination of wheat and barley
seeds and the development of their seedlings. According to the results we obtained; While
lipid peroxidation and antioxidant enzyme activities increased in plants under salt stress,
these parameters decreased with the addition of salicylic acid. As a result, it has been
determined that salicylic acid alleviates the negative effects of NaCl with increasing dose and
has positive effects on plant growth.
Keywords: salicylic acid, salinity, antioxidant enzymes

GİRİŞ
Optimum çevre koşullarında meydana gelen, bitkide büyüme ve gelişmeyi sınırlandıran her
türlü etken stres olarak değerlendirilmektedir. Özellikte bitkilerde ürün verimliliğini sınırlayan bu stres
faktörleri abiyotik ve biyotik faktörler olmak üzere iki şekilde sınıflandırılmaktadır. Bitkiler doğal
yaşamları boyunca farklı şekillerde abiyotik streslere (kuraklık, tuzluluk, UV ışınları gibi) maruz
kalabilmektedir (Yılmaz vd., 2011). Bitkisel üretimi olumsuz yönde etkileyen abiyotik faktörlerin ilk
sıralarında yer alan tuzluluk her geçen gün tüm dünyada bitki verimliliğini sınırlayarak tarım arazileri
üzerindeki baskısını daha da artırmaktadır (Yağmur, 2008; Kamran vd., 2020). Dünya tarım arazilerinin
yaklaşık %20’si sulama yapılan arazilerin ise %20-50’lik kısmının tuzluluktan doğrudan etkilendiği
bilinmektedir (Pessarakli & Szabolcs, 2010; Odabaşıoğlu vd., 2018). Ülkemizde ise 1,5 milyon hektarlık
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toprak alanı tuzluluk problemi ile karşı karşıyadır ve bu alanın yaklaşık olarak %32.5 lik kısmını
sulanabilir tarım arazileri oluşturmaktadır (Çulha & Çakırlar , 2012; Yılmaz vd., 2011). Bu durum yakın
gelecekte tarım alanında yapılan üretimin %25 oranında azalması anlamına gelmektedir.
Özellikle kurak ve yarı kurak bölgelerde meydana gelen tuzluluk probleminin ana sebeplerini yüksek
sıcaklıkta tuzların kapilarite ile yukarı taşınması, drenaj eksikliği, yağışla birlikte tuzların taşınması,
bilinçsiz gübreleme kullanımı gibi doğal ve antropolojik faktörler oluşturmaktadır. (Sönmez & Sönmez,
2007). Toprak çözeltisinde birden fazla tuz formu bulunmasına rağmen NaCl tuz formu bitkisel üretimde
en fazla verim kaybına sebep olmaktadır.
Tuzluluk ozmotik basıncın yükselmesinden dolayı bitki su alınımından kaynaklı besin eksikliği gibi
metabolik işlev bozukluklarına, iyon taşınımındaki aksaklıklar sebebi ile Ca+2 iyon dengesizliğine,
yüksek konsantrasyona ulaşan Na+ Cl- ve iyonlarından dolayı bitki besin elementlerinin hücre içine
alınamamasına, fotosentez reaksiyonunda aksamalara, büyümede gerilemeye neden olabilmektedir (Yin
vd., 2010; Ertekin , 2010; Karlıdağ vd., 2011; Bakır, 2012; Galli vd., 2016; Munns vd., 2020). Ancak
bütün bitkiler tuzluluğa karşı aynı tepkiyi göstermemekte; kültür bitkilerinin bazıları tuzluluğa karşı
daha dayanıklı iken bazıları daha hassas olabilmektedir (Wu vd., 2015).
Bitkiler normal gelişimlerini tamamlayabilmeleri için doğal olarak sentezlenen ve çok küçük
miktarlarda bile etki gösteren büyüme düzenleyicilerine ihtiyaç duymaktadırlar (Öktüren & Sönmez,
2006). Genellikle bir hidroksil grubu veya fonksiyonel türevi taşıyan salisilik asit (SA), bitkilerde
biyotik veya abiyotik koşullarda anormal değişikliklerle aktive olan bir bitki fenoliğidir. Salisilik
asitlerin uygun olmayan çevre koşulları sonucunda oluşabilecek fizyolojik ve biyokimyasal
olumsuzlukları giderebildiğini göstermek için birçok çalışma yapılmıştır. Kadmiyum ve tuzluluk gibi
stresli koşullarda bitkilere belirli dozlarda uygulanan salisilik asidin bitki üzerinde morfolojik ve
fizyolojik olarak olumlu etkileri olduğu birçok araştırmacı tarafından belirtilmiştir.
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Bitki büyüme düzenleyicilerinin bitkilerin stres faktörlerine karşı vermiş oldukları yanıtlarda önemli bir
rol oynadığı yapılan çalışmalarla belirlenmiştir (Chakrabarti & Mukherjee, 2003). Bitki büyüme
düzenleyicilerinden birisi olan salisilik asit (SA), bitki büyümesi, gelişmesi ve abiyotik streslere verilen
tepkilerin düzenlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır (Noreen & Ashraf, 2008). Genellikle SA,
büyüme-gelişme, fotosentez, kök gelişimi ve çimlenme gibi fizyolojik süreçlerin endojen büyüme
düzenleyicisi olarak da bilinir. Kök gelişimini ve stoma kapanmasını uyarmakta, ayrıca savunma
genlerinin ve sekonder metabolitlerin ekspresyonunu indüklemektedir (Miura & Tada, 2014). SA'nın
etkisi bitki türüne, konsantrasyona (El-Tayeb, 2005) ve tedavi süresine (Qados, 2015) bağlı olarak
değişmektedir.
Eksojen SA uygulaması, birçok bitkinin tuz stresi direncini arttırmıştır (Nazar vd., 2011), SA
muamelesinin tuzluluk altında mısır bitkilerinde bitki büyümesini arttırdığı belirlenmiştir. Ayrıca bazı
çalışmalar eksojen SA'nın bitkilerde tuzluluk hasarını hafifletebileceğini göstermiştir. SA, klorofil
içeriğini artırabilmekte ve tuzluluk koşullarında bitki büyümesine faydalı olan hücre zarlarının
stabilitesini koruyabilmektedir (Aras & Eşitken, 2019).
Tuz stresi koşulları altında yetiştirilen arpa ve buğday bitkilerinin gelişimleri ile ilgili daha önce yapılmış
çalışmalar mevcut olsa da SA’in tuzlulukla birlikte uygulanmasının antioksidan enzim aktivitesine nasıl
bir etki olacağı ile alakalı bir çalışmaya rastlanmamıştır. Dolayısıyla bu çalışmada tuz ile birlikte farklı
konsantrasyonlar da uygulanan SA’in antioksidan enzim aktivitesini nasıl etkilediğinin ortaya
konulması amaçlanmaktadır.
YÖNTEM
Çalışmada hepsi aynı büyüklükte ve sağlam olan buğday ve arpa tohumları seçilmiş, yüzeysel
sterilizasyon işlemleri yapılmış ve daha sonra çimlendirme işlemi 25±2 sıcaklıkta iklim odalarında
karanlıkta gerçekleştirilmiştir. Çimlenmiş olan (radikulanın testadan çıkması) buğday ve arpa fideleri
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perlitli viollere alınmış ve iklim odasında 25±2 ºC sıcaklık, % 65±5 bağıl nem ve 14500 lüks ışık şiddeti
altında büyütülmüştür (Tuna & Eroğlu, 2017). İlk gerçek yaprakların çıktıktan sonra kontrol grubuna
hoagland çözeltisi, diğer gruplara hoagland ile birlikte NaCl ve farklı konsantrasyonlarda SA (0.1, 0.2
ve 0.5 mM) uygulanmıştır. Yetiştirmiş olduğumuz bitkiler on gün sonunda analizler için hasat edilmiştir.
Hasat işlemi gerçekleştirildikten sonra buğday ve arpa bitkilerinin deney gruplarından rastgele bitki
örnekleri seçilip bitkilerin yaş ağırlıkları, kök ve gövde uzunlukları ölçülmüştür. Tartma işleminin
ardından bu örnekler enzim analizleri için -80°C’ye kaldırılmıştır.
Klorofil Miktarının Belirlenmesi
Klorofil miktarı Keser’in uygulamış olduğu yönteme göre belirlenmiştir (Keser, 2005). Analiz
yaparken 200 mg taze bitki örnekleri %80’lik 10 ml etanol içinde ekstrakte edilmiştir. Daha sonra 663,
652 ve 645 nm dalga boyunda absorbans değerleri spektrofometrede ölçüşmüş ve aşağıda verilen
formüller yardımıyla klorofil değerleri hesaplanmıştır.
Klorofil a (Chl a; µg g−1 YA) = (11.75 x A663) - (2.35 x A645) x V/g (3.2)
Klorofil b (Chl b; µg g−1 YA) = (18.61 x A645) - (3.96 x A663) x V/g (3.3)
Lipid Peroksidasyonunun Belirlenmesi
Lipid peroksidasyonu, Madhava ve Sresty’in (2000) thiobarbutirik asit metoduna göre (TBA)
belirlenmiştir.

Süperoksit Dismütaz Aktivitesinin Belirlenmesi
Süperoksit dismütaz aktivitesi Grannopolitis ve Ries’in geliştirmiş olduğu yöntem modifiye
edilerek belirlenmiştir (Grannopolitis & Ries, 1977). Analiz esnasında reaksiyon karışımı 20 mM
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sodyum fosfat (pH 7.5), 0.1 mM EDTA, 10 mM metionin, 0.1 mM p- Nitro Blue Tetrazolium (NBT),
0.005 mM riboflavin olacak şekilde hazırlanmıştır.
Katalaz Aktivitesinin Belirlenmesi
Katalaz (CAT) aktivitesinin belirlenmesinde Aebi (1984) yöntemi kullanılmıştır.
BULGULAR ve TARTIŞMA
Arpa ve buğday fidelerine tuz stresi altında SA uygulamasının bitkilerin kök uzunluklarına,
gövde uzunluklarına ve yaş ağırlıklarına etkisi Tablo 1’de gösterilmiştir. Tuz stresi her iki türde de kök
uzunluğu, gövde uzunluğu ve bitkinin yaş ağırlıklarında azalmalara neden olmuştur. Ancak uygulanan
SA artan dozla paralel olarak tuz stresinin olumsuz etkisini bir miktar azalttığı gözlemlenmiştir. SA
genellikle bitkilerde çeşitli fizyolojik ve biyokimyasal süreçlere etkileri sonucu büyüme ve gelişmeyi
düzenlemekte, bitkilerin çeşitli stres faktörlerine karşı toleransını artırmaktadır (Syeed vd, 2010).
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Tablo 1. Tuz stresi altında yetişen arpa ve buğday bitkilerine SA uygulamasının kök uzunluğu, gövde
uzunluğu ve yaş ağırlığı üzerine etkisi
Hordeum vulgare L.
Gövde uzunluğu

Kök uzunluğu

Yaş ağırlık

(cm)

(cm)

(mg)

Kontrol

19,30±0,5

11,90±0,4

20,3±0,6

100 Mm NaCl

12,93±0,7

7,93±0,2

10,2±0,5

100 Mm NaCl+ 0,1 mM SA

13,20±0,5

8,10±0,3

12,7±0,6

100 Mm NaCl+ 0,2 mM SA

15,50±0,6

10,30±0,3

17,3±0,7

100 Mm NaCl+ 0,5 mM SA

17,30±0,8

12,00±0,2

19,2±0,4

Triticum aestivum L.
Gövde uzunluğu (cm) Kök uzunluğu (cm) Yaş ağırlık (mg)
Kontrol

22,4±0,6

13,00±0,3

15,7±0,5

100 Mm NaCl

14,78±0,7

8,38±0,1

7,8±0,6

100 Mm NaCl+ 0,1 mM SA

15,23±0,7

8,94±0,4

9,12±0,6

100 Mm NaCl+ 0,2 mM SA

17,92±0,6

10,7±0,4

13,2±0,4

100 Mm NaCl+ 0,5 mM SA

19,9±0,7

13,00±0,3

15,8±0,3
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Şekil 1. Tuz stresi altında yetişen arpa ve buğday bitkilerine SA uygulamasının kök uzunluğu, gövde
uzunluğu ve yaş ağırlığı üzerine etkisi

Tuz stresi altında yetişen arpa ve buğday bitkisine SA uygulamasının klorofil a ve klorofil b içeriklerine
ait sonuçlar Şekil 1 de verilmektedir. Yüksek miktardaki tuzluluk klorofillerin moleküler yapısına zarar
vererek miktarca azalmasına sebep olmaktadır (Yıldız vd., 2010). SA uygulaması ile birlikte klorofil
miktarında artış meydana gelmesi salisilik asitin olumlu etki gösterdiği anlamına gelmektedir. SA
protein sentezini uyararak, fotosentezi ve klorofil miktarında artışa sebep olmaktadır (Khan vd., 2003).
Bu konuda yapılan diğer çalışmalarda bizim sonuçlarımızı doğrular niteliktedir (Torun & Ayaz, 2019).
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Şekil 2. Tuz stresi altında yetişen arpa ve buğday bitkilerine SA uygulamasının lipit peroksidasyona
(MDA) etkisi

Kontrolle karşılaştırıldığında tuz uygulanan grupta MDA da yaklaşık %250 oranında bir artış meydana
gelirken, NaCl+SA uygulamalarında ise artan dozla birlikte bir azalış meydana gelmektedir (Şekil 2).
Şekil 3. Tuz stresi altında yetişen arpa ve buğday bitkilerine SA uygulamasının CAT enzim aktivitesine
etkisi
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Şekil 4. Tuz stresi altında yetişen arpa ve buğday bitkilerine SA uygulamasının SOD enzim aktivitesine
etkisi

Yüksek orandaki tuzluluk, bitkilerde susuzluğa neden olarak, iyonik ve ozmotik stres etkilerini artırması
sonucunda reaktif oksijen türlerinin (ROS) oluşmasına sebep olmaktadır. Fazla miktardaki ROS hücre
membranında, nükleik asit yapısında ve protein yapısında oksidatif strese neden olur (Parida ve Das,
2005). Bitkiler sesil canlılar olmaları sebebiyle çevresel streslere adaptasyon gösterebilmek için
ROS’lara karşı savunma mekanizması geliştirmektedirler bunu da ancak antioksidan enzimler ile
sağlayabilirler. Antioksidatif enzimler ROS’ların zararlı etkilerini yok etmek veya azaltmak için bitkiler
tarafından üretilen savunma elemanları olup tuz stresi koşullarında meydana gelen antioksidatif hasarın
giderilmesinde etkili olmaktadırlar (Köşkeroğlu, 2006).
SOD, süperoksit anyon radikallerini (O2.-), hidrojen peroksit (H2O2) ve moleküler oksijene (O2)
dönüşümünü sağlayan bir enzimdir. Reaksiyon sonucunda meydana gelen H2O2, CAT ve APX gibi
enzimler tarafından H2O ve O2’ye parçalanır (Mishra vd., 2006). Çalışmada tuz uygulanan gruplarda
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SOD ve CAT enzim aktivitelerinde görülen artışlar SA uygulaması ile birlikte azalma göstermektedir.
Bu sonuçlar bize salisilik asitin biyokimyasal ve fizyolojik olarak olumlu etkisi olduğunu göstermiştir.
SONUÇ
Son yıllarda tarım arazilerinde bitki gelişimini engelleyen tuzluluk problemi gün geçtikçe
artmaktadır. Çalışma sonucunda topraktaki tuzluluğun bitki büyüme ve gelişimi yanı sıra antioksidan
enzim aktivitesine de olumsuz etki ettiği tespit edilmiştir. Topraktaki tuzluluğu gidermek için çeşitli
alternatif yöntemler bulunmakta fakat bu yöntemlerin maliyetli ve uygulanabilirliği oldukça zor
olmaktadır. Bu yöntemlere alternatif olarak tuzun bitkilerde meydana getirmiş olduğu olumsuz etkileri
ortadan kaldırmak ve bitki gelişiminin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak için dışsal olarak
uygulanabilen bitki büyüme düzenleyicileri ve hormonları kullanılabilir. Bu organik bileşiklerden birisi
olan SA’in antioksidan enzim aktivitelerini düzenlediği ve tuz stresine karşı koruma sağladığı açıkça
görülmektedir. Klorofil, MDA, CAT ve SOD da meydana gelen değişimler dikkate alındığında SA’nın
tuz stresi altında bitki büyümesini teşvik etmesi ve antioksidan enzimler sayesinde tuzun zararlı
etkilerini azaltabilme veya ortadan kaldırabilme kabiliyeti, tuzluluk sebebiyle meydana gelebilecek ürün
kayıplarını önleyebileceğini göstermektedir.
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Özet
Bu çalışmada, bir Schiff baz bileşiği (E)-N-(4-(tert-butoksi)-2-nitrofenil)-1-(5-nitrotiyofen-2il)metanimin), C12H9N3O5S sentezlenmiş, UV-Vis spektrumu ve teorik hesaplamalarla karakterize
edilmiştir. Moleküler yapı, elektronik özellikler, sınır moleküler orbitaller (FMOs) ve moleküler
elektrostatik potansiyel (MEP) haritası B3LYP/6-311++G(d,p) yöntemi kullanılarak belirlenmiştir.
UV-Vis deneysel spektrum sonuçları, çözücü ortamında hesaplanan TD-DFT ile karşılaştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Yoğunluk Fonksiyon Teorisi (YFK), Schiff Baz, UV-Vis. Spektroskopisi.
Abstract
In this study, a Schiff base compound (E)-N-(4-(tert-butoxy)-2-nitrophenyl)-1-(5nitrothiophen-2-yl)methanimine), C12H9N3O5S, has been synthesized and characterized by UV-Vis
spectroscopy and theoretical calculations. The molecular structure, electronic properties, frontier
molecular orbitals (FMOs) and molecular electrostatic potential (MEP) map was performed using the
B3LYP/6-311++G(d,p) method. The UV-Vis experimental results are compared to the computed TDDFT in solvent media.
Keywords: Density Functional Theory (DFT), Schiff Base, UV-Vis. Spectroscopy.
INTRODUCTION
Schiff base compounds are organic compounds with carbon nitrogen double bond. It has a
wide spectrum of study from plastic and dye endustries from biological properties to pharmaceutical
endustries (P. Przybylski et al, 2009; D. Barton and W. D. Ollis, 1979; R. W. Layer, 1963; C. K.
Ingold, 1969; A. Casini et al, 2002). In recent years, studies on molecules containing thiophene ring
have increased considerably (K .D. Katariye et al, 2022; G. Özdemir and E. Ağar, 2017; M. Evecen et
al, 2021; Ü. Ceylan et al, 2016; G. Özdemir Tarı et al, 2015). The sythesized single crystal structure is
not suitable for obtaining x-ray diffraction data, we performed the molecule analysis with theoretical
studies. The molecular structure was obtimized with sketch drawing. Thus, the geometric parameters
of the title compound were obtained using the B3LYP/6-311++G(d,p) method. The experimentally
electronic absorption spectrum was obtained for different in solvent media. Theoretical electronic
absorption spectrum were performed for the same solvent media. The results were compared and
interpreted.
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Synthesis of the (E)-N-(4-(tert-butoxy)-2-nitrophenyl)-1-(5-nitrothiophen-2-yl)methanimine)
(BNPNPIM)
The nitro-thiophene derivative Schiff base was obtained in mixture of 0.009 mmol 5nitrothiophene-2-carbaldehyde and 0.009 mmol 4-(tert-butoxy)-2-nitroaniline solutions in 30 mL of
acetonitrile after mixed an average of 8 hours under reflux. The obtained ligand washed with ether and
allowed to crystallize at room temperature in ethanol. The amorf ligand was analyzed by UV-Vis.
spectroscopy. The synthesis of the ligand is illustrated in Fig. 1 Schiff base in 83 % yield, orange
crystalline solid.

Figure 1. Synthesis of the (BNPNPIM)

RESULTS AND DISCUSSION
Optimized structure and computational procedures
All the computations for the title compound were performed using the DFT method with the
B3LYP (A. D. Becke, 2009; C. Lee et al., 1988) by 6-311++G(d,p) basis set using Gaussian 03W (M.J.
Frisch, 2004) and the GaussView molecular visualization program (R. Dennigton II et al., 2007).
Optimized structure is given Figure 2. The electronic absorption spectra for optimized molecule
calculated with the time dependent density functional theory (TD-DFT). To estimate reactive regions of
electrophilic and nucleophilic attack for the examined MEP map of the molecule was obtained. In order
to investigate the atomic charges and frontier molecular orbitals of the title compound at the same levels.
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Figure 2. Optimized structure of the title compound.
In addition, the net charges is calculated with Mulliken Population Method and Natural Population
analysis. We have shown that the results from theoretical calculations can provide the detailed insight
into the electronic structure of the title compound. The optimized structural parameters are given in
Table 1. The bond lengths of C1=N1 (1.2762 Å) has double-bond characteristic while the bond length
between N2-C6 (1.3947 Å) is a typical single bond. As shown in Table 1, the calculated geometric
parameters are in reasonable agreement with the literature (G. Özdemir and E. Ağar, 2017; E. Ermiş,
2018).
Table 1. Selected molecular structure geometric parameter for the title compound.
Parameters
Bond Angles (o)

Bond Lengths (Å)
C1-C2

1.3711

C1-C2-C3

110.961

C4-C5

1.4486

C3-C4-C5

126.340

C6-C7

1.4001

C5-N2-C6

120.856

C7-C8

1.3929

C6-C7-C8

122.120

C1-N1

1.4433

C7-C8-C9

120.025

N2-C5

1.2762

C8-C9-O5

125.052

N2-C6

1.3947

C9-O5-C12

118.743

C1-S

1.7338

C11-N3-O3

117.514
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C4-S

1.7412

O1-N1-O2

125.397

C9-C10

1.3884

C1-S-C4

89.316

C10-C11

1.3817

C4-C5-N2

121.799

N1-O1

1.2265

N2-C6-C7

122.427

N1-O2

1.2281

N1-C1-C2

125.526

O5-C12

1.4244

S-C1-C2

114.308

Electronic spectra
In this study, the electronic spectra of an imine bond-containing organic compound known as
Schiff base, which has applicability in different fields by electronic properties and, in protic (hydrogen
bonding) and aprotic (non-hydrogen bonding) solvents were investigated (see Fig. 3 and Fig. 4). Schiff
bases are expected to show n→p* and π–p* transitions because they contain imine bonds. Looking at
the literature, the π–p* transition is determined in the range of 270-350 nm, and the n-p* transition is
over 400 nm. These spectral transitions can also shift to a lower or higher wavelength depending on
solvent polarity (V. Selverani et al, 2012; Y. R. Song et al., 2002; B. Hemateenejad et al., 2012). This
property provide that use this organic molecules different applications and can use determine interaction
of this molecules. This feature allows these organic molecules to be used in different applications and
can be used to determine their interactions.
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Figure 3. The electronic spectrum of the synthesized compound in ethanol and in benzene.
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In the spectra obtained in ethanol and benzene, whose polarities are quite different from each other, it
was determined that the π–p* transition of the aromatic ring shifted from 230 nm to 240 nm in ethanol,
which is more polar than benzene. The excited state is more stable in polar solvents and therefore the
transition is determined at higher wavelength with increasing polarity. The n→p* transition of the imine
group was determined at a lower wavelength in the more polar ethanol (280 nm). Another important
transition for imine bond is π–p* and this transition was determined at similar wavelenght. The π–p*
transition, which is another important transition of the imine bond, was observed in ethanol and benzene
at a similar wavelength.
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Figure 4. The electronic spectrum of the synthesized compound in ethanol, methanol and acetonitril.

When the spectra obtained in polar solvents are examined, the π–p*transitions of the benzene ring are
observed around 200-230 nm and 280 nm, the π–p* transitions of the imine group was observed. In the
spectra obtained in protic and aprotic solvents with different polarity, no significant change was detected
in the n→p* transition at 280 nm. This situation may be due to the fact that keto-enol tautomerism is
not observed in this structure. In the π–p* transition observed at 440 nm in ethanol, a shift to higher
wavelength was observed with increasing polarity. The computed UV-Vis spectra results are detailed in
Table 2. According to the results, it can be designated to n ® π* and π ® π* transitions in the aromatic
rings and azomethine group. Also obtained values at higher level of theory is larger than the
experimental values.
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Table 2. Calculated transitions of the title compound in solvent media.
B3LYP

λ

f

E

MO

451.43

0.2523

2.7465

HOMO→LUMO
HOMO-1→LUMO

Gas

371.34

0.0429

3.3388

HOMO→LUMO+1
HOMO-1→LUMO
HOMO-4→LUMO
HOMO-5→LUMO+2

Ethanol

497.63

0.3081

2.4915

HOMO→LUMO

428.14

0.0363

2.8959

HOMO→LUMO+1

351.55

0.4014

3.5268

HOMO-4→LUMO
HOMO-1→LUMO

Methanol

497.72

0.3036

2.4911

HOMO→LUMO

429.34

0.0353

2.8878

HOMO→LUMO+1

351.38

0.3989

3.5285

HOMO-4→LUMO
HOMO-1→LUMO

Benzene

476.56

0.3352

2.6016

HOMO→LUMO

395.75

0.0485

3.1329

HOMO→LUMO+1

346.06

0.3776

3.5827

HOMO-5→LUMO
HOMO-4→LUMO
HOMO-1→LUMO

Acetonitril

498.43

0.3056

HOMO→LUMO

429.70

0.0356

HOMO→LUMO+1

351.71

0.4010

HOMO-4→LUMO
HOMO-1→LUMO
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Atomic charges analysis
The calculation of atomic charges plays an important role in the application of quantum
mechanical calculations to molecular systems (S. Gunesekaran et al., 2008). The Mulliken atomic
charges and natural population analysis (NPA) (R. S. Mulliken, 1955) of the title compound were
calculated by the theoretical method. The obtained results were compared in Table 3. As can be seen in
results that all the hydrogen atoms have net positive charges for B3LYP method. According to Mulliken
analysis, the positive atomic charges show that C2, C3, C5, C6, C8, C11, O1, O4 and N2 atoms are
reactive sites for nucleophilic attack and negative atomic charges show that C1, C4, C7, C9, C10, C12,
O2, O3, O5, N1, N3 and S atoms are reactive sites for electrophilic attack for the title compound.
Similarly, according to NPA, the positive charge is delocalized in C2, C3, C5, C6, C8, C11, O1, O3, O4
and N2 atoms, while the negative charge is delocalized C1, C4, C7, C9, C10, C12, O2, O5, N1, N3 and
S atoms.
Table 3. Atomic charge analysis results for the title compound.
NPA

6-311++(d,p)

Mulliken

6-311++(d,p)

C1

-0.661161

C1

-0.660894

C2

0.547345

C2

0.546432

C3

0.445797

C3

0.444244

C4

-0.123954

C4

-0.120656

C5

0.035010

C5

0.035625

C6

0.058114

C6

0.057512

C7

-0.169095

C7

-0.168592

C8

0.539310

C8

0.539387

C9

-0.617545

C9

-0.619253

C10

-0.074177

C10

-0.073434

C11

0.378756

C11

0.380014

C12

-0.242312

C12

-0.120656

O1

0.013009

O1

0.012968

O2

-0.045470

O2

-0.147845

O3

-0.074177

O3

0.045916

O4

0.012409

O4

0.012017

O5

-0.147864

O5

-0.147845

N1

-0.193285

N1

-0.194029

N2

0.273127

N2

0.272953
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N3

-0.268171

N3

-0.267991

S

-0.242312

S1

-0.243402

Molecular Electrostatic Potential (MEP)
The molecular electrostatic potential is related to the electronic density and a very useful
descriptor for determinig sites for electrophilic attack and nucleophilic reactivity as well as hydrogen
bonding interactions (P. Politzer and J. Murray, 1991; P. Politzer and J. Murray, 2002). The negative
(red and yellow) regions of the MEP map are related to electrophilic reactivity and positive (blue and
white) regions to nucleophilic reactivity. The color code for maps is in the range between -0.0487
(deepest red) and +0.00487 (deepest blue) of the title compound. The MEP map shows the most negative
regions (red) about the O1, O2 O3 and O4 atoms, while the maximum. The most positive regions (blue)
about the hydrogen atoms (Figure 5).

Figure 5. Molecular electrostatic potential map for the title compound.
Frontier Molecular Orbitals (FMOs)
The Highest Occupuied olecular Orbital (HOMO) and Lowest Unoccupied Molecular Orbital
(LUMO) energies are important parameters in predicting chemical reactions, electronic and optical
properties. The HOMO-LUMO orbitals (see Fig. 6) and the chemical reactivity descriptors of the title
compound were examined B3LYP/6-11++G(d,p) levels. As seen from Figure 6, HOMO electrons are
delocalized on the whole structure, LUMO electrons are delocalized on the thiophene ring. The
calculated total molecular energies -1401.3245 Hartree, dipole moment 10.940 Debye, frontier orbital
energies gap 3.1917 eV, hardness 1.5958 eV and softness 0.3133 eV-1 for the title compound.
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LUMO (-3.5094 eV)

HOMO (-6.7011 eV)
Figure 6. Molecular orbital surfaces and energy levels given in parentheses for the HOMO and LUMO
of the title compound computed at the B3LYP/6-311G++(d,p) levels.

CONCLUSION
The aim of this study was to determine the title compound electronic and molecular structure
properties of the Schiff base compound using theoretical method. Therefore, it was conducted in this
study to determine the molecular structure and geometry using B3LYP/6-311++(d,p) basis set. The title
compound is characterized by UV-Vis and theoretical calculations with the time dependent density
functional theory. The net charge distributions were calculated by Mulliken Population and NPA
method. The MEP map shows that the negative potential sites are on the oxygen atoms as well as the
positive sites are around the hydrogen atoms. The obtained results show satisfactory agreement with the
literature results. So, we expect this study will be beneficial for the design and composes of new
materials like molecule in the future.
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Özet
Adlandırılmış Veri Ağı (NDN), geleceğin bilgi merkezli İnternet mimarilerinden biri olarak karşımıza
çıkmaktadır. Adlandırılmış içerik, isme dayalı yönlendirme ve ağ içinde önbellekleme gibi
özellikleriyle yenilikçi bir yaklaşım sunar. Bu mimaride veriler adreslenir ve tanımlanır. Veri iletişimi
için kaynak ve hedef ana bilgisayar adreslerine gerek duyulmaz, veriler benzersiz isimleriyle
adreslenir. NDN ağlarında yönlendirme mekanizması VIF (Vanilla Interest Flooding) veya RONR
(Reactive Optimistic Name-Based Routing) olarak kullanılabilir ve temel veri yapıları Forwarding
Information Base (FIB), Pending Interest Table (PIT) ve Content Store (CS) tablolarıdır. Tüm bu
özellikleri ile NDN, kısıtlı cihazlar üzerinde çalışması mümkün ve etkin olan bir ağ mimarisi olarak
karşımıza çıkar. Bu çalışmada NDNoT (kaynak ve güç kısıtlı cihazlar için Adlandırılmış Veri
Ağı)’de, RONR-TTL, yeni bir yönlendirme mekanizması önerilmiştir. Contiki İşletim Sistemi (OS)
üzerinde çalışan NDNoT mimarisinde RONR-TTL mekanizmasının başarı oranı, gecikme ve toplam
ağ trafiği performansı test edilmiştir. Sonuçlar, özellikle gecikme metriğinde varsayılan RONR’a göre
daha başarılı olduğunu göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Adlandırılmış Veri Ağı, Adlandırılmış Veri Ağının Nesneleri, Yönlendirme
Mekanizması, NDN, ICN, IoT.
Abstract
Named Data Network (NDN) appears as one of the information-centric Internet architectures of the
future. NDN offers an innovative approach with features such as named content, name-based routing
and caching within the network. In this architecture, data is addressed and defined. Source and
destination host addresses are not required for data communication, data are addressed by their unique
names. With all these features, NDN appears as a network architecture that is possible and effective
to work on restricted devices. In NDN networks, the routing mechanism could be VIF (Vanilla Interest
Flooding) or RONR (Reactive Optimistic Name-Based Routing), and the basic data structure consists
of Forwarding Information Base (FIB), Pending Interest Table (PIT), and Content Store (CS) tables.
In this study, a new routing mechanism called RONR-TTL (Time To Live) is proposed in NDNoT
(NDN for resource and power constrained devices). The RONR-TTL mechanism of NDNoT running
on Contiki OS; success rate, latency and total network traffic performances are tested. The results
showed that it was more successful than the default RONR, especially in the delay metric.
Keywords: Named Data Networking, Named Data Networking of Things, Forwarding Mechanism,
NDN, ICN, IoT.
GİRİŞ
Günümüzde, Nesnelerin İnterneti (IoT) dünyadaki her nesne için ortak bir ağ iletişimidir
(Atzori, Iera, and Morabito 2010). Sağlık, akıllı evler, akıllı arabalar, otomasyon sistemleri gibi birçok
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alanda çok sayıda uygulamada kullanılan ve güncelliğini koruyan bir teknolojidir (Adil and Khan 2021).
Sayısı gittikçe artan uygulamaların kullanımı çok sayıda veriyi beraberinde getirmektedir. Veri üreten,
işleyen ve aktaran kablosuz cihazlar IoT ağlarını oluşturur. IoT ağlarında yer alan bu cihazlar kaynak ve
güç kısıtlı cihazlardır. Kısıtlı cihazlar veri alışverişi ve ağlar arası birlikte çalışabilirlik açısından kaliteli
iletişime ihtiyaç duyar. IP protokolü bu gereksinimi ne kadar yerine getirmeye çalışsa da artan yenilikler
ve güncellemelerle birlikte bu çaba yetersiz kalmaktadır (Farhan et al. 2017). Bu nedenlerle alternatif
bir mimari geliştirilmiştir.
Adlandırılmış Veri Ağı (NDN) (Zhang et al. n.d.), (Saxena et al. n.d.), içerik merkezli (ICN)
(Yu et al. 2019) mimarilerden bir tanesidir. Veriler doğrudan içerik isimleri ile eşleştirilerek iletilir.
Herhangi bir IP adresine gerek duyulmadan veriler isimlendirme mekanizması ile adreslenir. Temel
çalışma prensibi, istenen veri Interest paketi olarak ağa yayılır, ağ üzerinde aranır ve Data paketi olarak
istenen içerik geri döndürülür. Interest ve Data paketlerini yönlendirmek üzere 3 temel veri yapısı
bulunur. Forwarding Information Base (FIB) tablosu veri iletmekten sorumlu veri yapısıdır, Pending
Interest Table (PIT) veri iletme sürecinin durumunu saklar ve Content Store (CS) veri ismi ve içeriğini
depolamak için kullanılan veri yapısıdır.
IP tabanlı IoT ağlarının kapsadığı kısıtlı cihazların sınırlı sayıda verileri NDN tarafından da
karşılanabileceği birçok çalışma tarafından kanıtlanmıştır (Zhang et al. 2018), (Abane et al. 2020).
Kaynak ve güç kısıtlı cihazlar NDN mimarisinde de yerini almıştır ve NDNoT olarak adlandırılır (Datta
and Bonnet 2016). NDNoT ağlarında kablosuz sensör verileri, iyi bir isimlendirme mekanizması
kullanılarak kaliteli bir veri alışverişi sağlayabilir. Bu doğrultuda artan uygulama ve sensör verileri ile
içerik odaklı yaklaşımlar (ICN) geleceğe ışık tutmaktadır.
Yönlendirme mekanizmaları paket iletim başarısı ve gecikmesi performansının arttırılması ve
iyileştirilmesi bakımından tüm ağ mimarilerinde önemlidir. Özellikle hala geliştirilmekte olan NDN
mimarilerinde bu alanda çeşitli çalışmalar yapılmıştır (Aboud, Touati, and Hnich 2018), (Saxena,
Raychoudhury, and Becker 2017), (Tariq, Rehman, and Kim 2020). Bu çalışmada NDNoT’nin
varsayılan RONR protokolü bir adım daha öteye taşınarak RONR-TTL mekanizması geliştirilmiştir.
Contiki NG işletim sistemine uyumlu µNDN implementasyonumuzun RONR-TTL yeni yönlendirme
mekanizmasının başarı oranı, gecikme ve ağ trafiği performansı test edilmiştir. Simülasyonlar Cooja
simülatöründe gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın detayları aşağıdaki bölümlerde verilmiştir.
YÖNTEM
1) NDNoT Mimarisi ve Protokolleri
NDNoT ağları düşük boyut ve güçlü veri alışverişine sahip kısıtlı cihazlardan oluşur.
Geliştirdiğimiz µNDN (mikro NDN) (Bilgili and Demir 2022) tasarımımız NDN mimarisinin temel
özelliklerini ve işlevlerini barındırır. Hem içeriğe dayalı veri iletimini hem de kaynak kısıtlı cihazların
haberleşmesini amaçlar.
µNDN, Core ve Yönlendirici olarak 2 ana katmandan oluşmaktadır. Core katmanı, NDN mimarisinin
temel işlevlerini yerine getirir. Yönlendirici katmanı ise Interest (İlgi) ve Data (Veri) paketlerinin
bağlantı katmanına iletir. µNDN mimarisi adlandırma, veri yapıları ve paket türleri ve iletme
mekanizmaları olmak üzere 4 bölümden oluşmaktadır (Bilgili and Demir 2022). µNDN protokol yığını
Şekil 1’de verilmiştir.
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Şekil 1. 6LoWPAN & µNDN Protokol Yığını
Bu protokol yığınında yer alan yönlendirme alt-katmanında, µNDN’e port edilen VIF (Vanilla Interest
Flooding) ve RONR (Reactive Optimistic Name-based Routing) (Baccelli et al. 2014) iletim
mekanizmaları yer almaktadır.
a) VIF (Vanilla Interest Flooding): Bu iletim mekanizmasında, alınan bir Interest paketi, ilgili
olduğu Data paketini bulabilmek için, diğer tüm komşu düğümlere yayın (broadcast) olarak
iletilir. Yani Interest paketi, Data’yı bulabilmek için tüm ağa yayılır. Bu yöntemde oldukça fazla
ağ trafiği oluşmaktadır.
b) RONR (Reactive Optimistic Name-based Routing): Bu iletim mekanizması, başlangıçta
VIF’e benzer biçimde, alınan Interest paketlerini yayın (broadcast) olarak ağa gönderse de
farklılığı zaman içinde ortaya çıkar. Data paketi alan bir düğüm, bu Data’ya ait veri isminin bir
kısmını (prefix) FIB (Forwarding Information Base) tablosunda saklar. Daha sonra aynı ön-eke
sahip olarak adlandırılan verilerin, bu kayıttaki yolda bulunabileceğini varsayar.
c) RONR TTL Modifikasyonu: RONR iletim mekanizmasında, FIB tablosundaki kayıtlar, ilk
alınan Data paketine göre yapılır. Sonra alınan, aynı ön-eke sahip Data paketleri, FIB tablosunda
sadece güncelleme zamanını etkiler ve yol bilgisini değiştirmez. Fakat bir Data paketi, o an için
daha önce gelmiş olsa da en kısa yoldan gelmemiş olabilir. Daha kısa bir yol olabilir, dahası
mobil bir ortamda yol bilgileri güncellenebilir.
Böyle bir durumda, NDN başlığında halihazırda mevcut olan TTL (Time To Live) bilgisinden
faydalanılabilir. TTL değeri, varsayılan olarak, Interest ve Data paketleri için, ilk
oluşturulduklarında 16 değerini alır. Bu paketlere ait TTL değeri, her geçtikleri ara düğümde 1
azaltılır. Yani, TTL değeri büyük olan bir paketin, daha kısa yoldan geldiği söylenebilir. FIB
tablosuna da bir TTL sütunu eklenmesiyle, FIB kayıtlarının yol uzunlukları da bu tabloda
tutulabilir. Böylece yol bilgisi hesaplanırken, yol uzunluğu da göz önünde bulundurulacaktır.
RONR iletim mekanizması üzerinde gerçekleştirilen bu TTL modifikasyonunun, daha kısa
yollar elde etmesi öngörülmektedir. Düğüm, bir Data paketi aldığında, FIB tablosunu kontrol
eder. Eğer bir FIB kaydı mevcut değil ise, TTL bilgisini de ekleyerek FIB kaydını oluşturur.
Zaten bir FIB kaydı var ise, kayıtlı olan TTL ile yeni gelen Datanın TTL bilgisini karşılaştırır.
TTL değeri yüksek olan yol bilgisi ile FIB kaydını günceller. Böylece daha kısa olan yolun
bilgisi tutulmuş olacaktır.
2) Contiki NG OS ve Cooja Simülatörü
Contiki OS, kısıtlı güç ve belleğe sahip gömülü cihazlar için kullanılan açık kaynaklı bir işletim
sistemidir (Oikonomou et al. 2022). Düşük güçlü veri alışverişi ve standart protokolleri barındırır.
Gömülü sistemler üzerinde çalışmayı, fikirlerin hızlı prototiplemesini ve değerlendirilmesini
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destekleyen kolay bir platformdur. Bu çalışmada kullanılan Contiki NG OS, Contiki OS’in en son
sürümüdür.
Cooja ağ simülatörü Contiki NG OS ‘i destekleyen platformlar arası uyumlu bir simülatördür (Österlind
et al. 2006). Çoğunlukla kablosuz sensör ağları için kullanılan bu ortam çeşitli kısıtlı ağların
uygulamasını simüle etmektedir.
3) Ağ Topolojisi
Testler, Cooja simulator ortamında 6x6 (36 düğüm) ve 7x7 (49 düğüm) olmak üzere iki farklı
topoloji üzerinde gerçekleştirilmiştir. Şekil 2’de, ızgara tipi topolojiler sunulmuştur. Her bir düğüm z1
düğüm tipindedir.

Şekil 2. Ağ Topolojisi
4) Simülasyon Ortamı Gereksinimleri
Cooja simülasyon ortamında kullanılan değişkenler ve değerleri Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. Simülasyon Ortamı
Değişkenler
Interest Paketi Aralığı
PIT Tablosu Boyutu
FIB Tablosu Boyutu
PIT Zamanaşımı
FIB Zamanaşımı
Interest Paketi Boyutu
Data Paketi Boyutu
RONR ön-ek Uzunluğu
Düğüm Sayısı
Toplam Interest Paket Sayısı
Önbellekleme
Kök Düğüm

Değerler
200 ms
30
40, 50
3 sn
300 sn
24 Byte
72 Byte
7
36, 49
100 * 35 * 6,
100 * 48 * 7
Kapalı
6 (36 Düğüm),
7 (49 Düğüm)
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5) Performans Metrikleri
a) Başarı Oranı: Bu metrik alınan başarı paketlerin oranını ifade eder. Ağa yayılan Interest
paketlerine karşılık gelen Data paketleri sayısıdır.
b) Gecikme: Interest ve Data paketleri arasında gözlemlenen süreyi veren metriktir. Interest
paketinin gönderilmesi ile Data paketinin alınması arasında geçen süredir.
c) Toplam Ağ Trafiği: Bu metrikte ağda dolaşan Interest ve Data paketlerinin toplam sayısı ifade
edilmektedir. Interest ve Data paketlerinin toplam boyutu ağdaki trafiği belirtmektedir.
BULGULAR
RONR iletim mekanizması üzerinde yapılan TTL modifikasyonu ve varsayılan RONR iletim
mekanizması benzetim ortamında detaylı performans analizlerine tabi tutulmuştur.
a) Başarı Oranı: Bu metriğe ait sonuçlar, Şekil 3’te sunulduğu gibidir. Sonuç grafiklerinden de
görülebileceği gibi, RONR TTL modifikasyonunun, başarı oranına, olumlu ya da olumsuz,
belirgin bir etkisi olmamıştır. Bu modifikasyon, sadece yolları kısaltmayı hedefleyen bir
modifikasyon olduğu için bu, beklenen bir durumdur.

Şekil 3. Başarı Oranı
b) Ortalama Gecikme: Bu metrikteki sonuçlar, en fazla farkın beklendiği sonuçlardır. Analiz
sonuçlarının grafiği, Şekil 4’te verilmiştir. Bu sonuçlardan da görülebileceği gibi, TTL
modifikasyonu uygulanmış olan RONR iletim mekanizması, varsayılan haline göre daha iyi
sonuçlar elde etmiştir. TTL modifikasyonu sayesinde daha kısa olabilecek yollar belirlenmiş ve
bu yollar kullanılmıştır. Bunun sonucunda ise daha hızlı iletim / düşük gecikme elde edilmiştir.
Sonuçlarda görülen fark çok fazla olmasa da çalışmanın ilerletilerek daha belirgin sonuçlar elde
edilmesinin mümkün olduğunu işaret etmektedir.
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Şekil 4. Ortalama Gecikme
c) Toplam Ağ Trafiği: Bu metriğin sonuç grafiği, Şekil 5’te verilmiştir. Bu sonuçlara göre, TTL
modifikasyonlu RONR iletim mekanizması kullanıldığında, varsayılan RONR iletim
mekanizmasına göre daha az ağ trafiği oluşmaktadır. Bunun sebebi ise, TTL modifikasyonu
sayesinde, paketlerin (hem Interest hem de Data) daha az düğüm üzerinden geçmesidir. Böylece
ağ üzerinde daha az trafik oluşmuştur. Sonuçlardaki fark çok belirgin olmasa da yapılan
modifikasyonun anlamlı olduğunu ifade edebilecek niteliktedir.

Şekil 5. Toplam Ağ Trafiği
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SONUÇ VE TARTIŞMA
RONR iletim mekanizması üzerinde gerçekleştirilen TTL modifikasyonu, iletim yolunu, ilk
gelen Data paketine göre değil, daha kısa yoldan gelen Data paketine göre değiştirmektedir. Bunun
sonucunda ise daha az düğüm üzerinden geçen yollar elde etmektedir. Böylece paket gecikmelerinde ve
toplam ağ trafiğinde düşüş gözlemlenmiştir. Başarı oranında ise bir değişiklik görülmemiştir. Bu
modifikasyon, geliştirilmeye ve iyileştirmeye açık bir niteliktedir. Üzerinde yapılacak iyileştirmeler ile
performans kazancı artırılabilir. Dahası, detaylı geliştirmeler ile RONR iletim mekanizmasına alternatif
olabilecek yeni bir iletim mekanizması önerilebilir. Bunlar, ilerleyen çalışmaların konularıdır.
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Özet
Son zamanlarda dökme demirler yerine hammadde olarak alüminyum alaşımlar kullanılmıştır.
Alüminyum alaşımlar ile mevcut boru bağlantı elemanlarına oranla daha iyi korozyon direncine sahip,
daha hafif, üretim maliyeti düşük, işlenebilirliği kolay ürünler elde edilebilir. Ürünlerin mekanik ve
yorulma özellikleri artırılabileceği gibi, çevreye ve insanlara zararlı atık üretmeyen, ithal ürünlerle
rekabet edebilecek üretimin yapılabilmesi mümkündür. Bu çalışmada kullanılan boru bağlantı
elemanlarının korozyon testleri HNO3 içerisinde 1 saat bekletilerek ağırlık kayıpları ölçümleri
dikkate alınarak yapılmıştır. Elde edilen deneysel sonuçlara göre dökme demir bağlantı elemanlarında
0,02084 – 0,0378 mm/yıl korozyon tespit edilirken alüminyum bağlantı elemanlarında bu değerin
0,0055 – 0,01321 mm/yıl’ a kadar düşürüldüğü görülmüştür. Alüminyum alaşımlı boru bağlantı
elemanları ile en az %50 oranında korozyon miktarının azaltılabileceğini ortaya çıkartmıştır.
Anahtar Kelimeler: Alüminyum, Alaşım, Bağlantı Elemanları, Korozyon.
Abstract
Recently, aluminum alloys have been used as raw materials instead of cast irons. With aluminum
alloys, products with better corrosion resistance, lighter, low production costs and easy to process can
be obtained compared to existing pipe fittings. It is possible to increase the mechanical and fatigue
properties of the products, as well as to produce products that do not produce waste that is harmful to
the environment and people, and that can compete with imported products. The corrosion tests of the
pipe fittings used in this study were carried out by keeping them in HNO3 for 1 hour, taking into
account the weight loss measurements. According to the experimental results obtained, corrosion was
detected in cast iron fasteners at a rate of 0.02084 – 0.0378 mm/year, while in aluminum fasteners
this value was reduced to 0.0055 – 0.01321 mm/year. It has been revealed that the amount of corrosion
can be reduced by at least 50% with aluminum alloy pipe fasteners.
Keywords: Aluminum, Alloy, Fittings, Corrosion.
GİRİŞ
Boru bağlantı elemanları (fittings) tesisat sistemlerinde doğalgaz, su ve akaryakıt benzeri
akışkanların basınç altında transfer edilmesi için kullanılan yardımcı elemanlardır. Bu ürünler genelde
düşük maliyet ve kolay üretim için dökme demir malzemesinden üretimi gerçekleştirilmektedir. Dökme
demirler son derece kırılgan ve yorulma dayanımı azdır. Alüminyum günümüzde inşaat, elektrik, kimya,
otomotiv, denizcilik ve havacılık sektörü gibi birçok alanda yaygın olarak kullanılmaktadır.
Alüminyum bazı ortak ve belirli özelliklere sahip farklı alaşım serilerine sahiptir (Reboul, M. C., &
Baroux, B., 2011). Yüksek mukavemetli düşük yoğunluk ve mükemmel korozyon direnci nedeniyle
alüminyum alaşımları farklı alanlarda kapsamlı kullanımlara sahiptir (Ashby, M. F., & Cebon, D.,
1993). Alüminyum alaşımları, deniz ve hava taşıtlarında bağlantı parçaları, fren pistonları, hidrolik
pistonları, valf ve valf parçaları, vida makine parçaları, sıhhi tesisat boru bağlantı elemanları gibi sulu
ortamlarda geniş kullanımları nedeniyle en popüler alaşımlardan biridir. (Melchers, R. E., 2015)
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Alüminyum alaşımı iyi bir korozyon direncine sahip olmasına rağmen tatlı su ortamında klorür iyonları
oksit filmini yok eder ve alüminyumun oksidasyon reaksiyonunu hızlandırır. Çünkü tatlı su, klorür
iyonları ile bazı katyonlar içerir (Stojanovic, B., & Epler, I., 2018). Alüminyum korozyonu ile ilgili
birçok çalışma mevcuttur.
Metal katyonlar, oda sıcaklığında yumuşak çelik ve paslanmaz çeliğin sulu korozyonu üzerinde büyük
bir etkiye sahiptir (Revie, R. W. Ed., 2011). Sulu bir ortamda alüminyum alaşımlarının korozyon
davranışı üzerinde metal katyonlarının etkisini araştıran sadece birkaç araştırmacı vardır (Melchers, R.
E., 2016). Musluk suyunda 3XXX alaşımının korozyonu ile ilgili birkaç araştırma yapılmış ve alaşımın
korozyonunun metal katyonlarından güçlü bir şekilde etkilendiğini ve bazı metal katyonlarının alaşımın
korozyonunu önemli ölçüde engellediğini bildirmiştir (Richardson, T. J., 2009). Sulu ortamda bulunan
iyonların korozyonun önlenmesinde alaşımın içinde bulunan elementlerden daha etkili olduğu
söylenebilir (Foley, R. T., 1970). Bu nedenle, bu çalışma, belirtilen koşullarda alüminyum alaşımının
korozyon özelliklerini açıklığa kavuşturmayı ve deneysel sonuçlara bağlı olarak bir korozyon
mekanizması önermeyi, yüksek korozyon ve yorulma dayanımı sergileyen alüminyum alaşımlı boru
bağlantı elemanlarının geliştirilmesini amaçlamaktadır.
Bu çalışmada kullanılan boru bağlantı elemanları Ankara’ da bulunan Konak Rakor Sıhhi Tesisat
Malzemeleri İnşaat Turizm Gıda San. Ve Tic. Ltd. Şti.’ de KOSGEB ve Üniversite – Sanayi İş Birliği
kapsamında üretilmiştir. Konak Rakor’ dan temin edilen boru bağlantı elemanlarının korozyon testleri
HNO3 içerisinde 1 saat bekletilerek ağırlık kayıpları ölçümleri dikkate alınarak yapılmıştır. Sonuç olarak
elde edilen veriler göz önüne alındığında dökme demir bağlantı elemanlarında 0,02084 – 0,0378 mm/yıl
korozyon tespit edilirken alüminyum bağlantı elemanlarında bu değerin 0,0055 – 0,01321 mm/yıl’ a
kadar düşürülebildiği belirlenmiştir. Bu sonuçlar alüminyum alaşımlı boru bağlantı elemanları
geliştirilerek en az %50 oranda korozyon miktarının azaltılabileceğini ortaya koymaktadır.
YÖNTEM
Korozyon hızı birim yüzey alanından birim zamanda uzaklaşan metal kütlesi şeklinde
tanımlanır. Alaşımların korozyon hızları kimyasal ve elektrokimyasal yöntemlerle belirlenir. Bu
araştırmada korozyon hızını tespit etmek için kimyasal çözeltiye daldırma işlemi uygulanarak
numunelerde oluşan kütle kayıpları değerlendirildi. Numune olarak 5083, 6061, 7075, Etial-171, Etial177 alüminyum alaşımlar kullanıldı. Kullanılan numunelerin döküm yöntemleri ve ısıl işlem yöntemleri
Tablo1’ de verilmiştir. Daldırma işlemi için numune boyutları 1cmx1cm yapıldı. Tüm numuneler bir
yüzeyi açıkta kalacak şekilde reçine (epoksi) ile kalıplandı. Kalıplanan numunelerin açıkta kalan
kısımları 400-800-1200-2400 tane boyutunda SiC aşındırıcı kağıtla taşlanıp yüzeyler pürüzsüz hale
getirildi. Daldırma testleri durumunda numuneler reçineden arındırılarak etanol ve yüksek oranda
saflaştırılmış suda ultrasonik olarak temizlendi. Nem ve her türlü kontaminasyondan kaçmak için testler
yapılıncaya kadar desikatörde tutuldu.
Numuneler oda sıcaklığında 10, 20, 30, 40, 50, 60 dakika için HNO3 çözeltisine daldırıldı. Daldırma
testleri 50mL cam şişelerde gerçekleştirildi ve oksijenin kolay dolaşımı için şişelerin kapakları açık
bırakıldı. Geçen her 10 dakikada bir testler yeni bir çözelti kullanılarak tekrarlandı. Kütle kayıpları her
tekrarda hassas bir mikro terazi yardımı ile ölçülerek not alındı. Daldırma testleri bittikten sonra tüm
numuneler etanol ve yüksek derecede saf suda ultrasonik banyo ile 10 dakika temizlendi. Yüzey
inceleme işlemine kadar her türlü nemden arındırılmak için desikatörde tutuldu.
Yapılan bu temizleme işleminden sonra numunelerin metal mikroskobu yardımı ile mikroyapıları
gözlemlendi.
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Tablo 1. Numunelerin döküm ve ısıl işlem yöntemleri.
Döküm Yöntemleri
Kuma Döküm
Metal Kalıba Basınçsız Döküm
Düşük Basınçlı Döküm
Haddelenmiş – T6
Haddelenmiş – T6

5083
6061
7075
Etial 171
Etial 177

Isıl İşlem Yöntemleri
Isıl işlem Yapılmamış
T6 Isıl işlemi Uygulanmış
T6 Isıl işlemi Uygulanmış
T6 Isıl işlemi Uygulanmış
T6 Isıl işlemi Uygulanmış

BULGULAR
Alüminyum alaşımların oda sıcaklığında farklı süreler için yapılan daldırma işlemleri
sonrasında oluşan kütle kayıpları Tablo 2’ de gösterilmektedir.
Tablo 2. Kütle Kayıpları
Zaman
0
10dk
20dk
30dk
40dk
50dk
60dk

5083
16,8739
16,8725
16,8700
16,8689
16,8678
16,8669
16,8658

6061
19,6140
19,6115
19,6105
19,6096
19,6087
19,6079
19,6070

7075
19,1117
19,1100
19,1086
19,1073
19,1061
19,1052
19,1042

E-171
16,8290
16,8270
16,8250
16,8231
16,8212
16,8193
16,8175

E-177
18,2060
18,2045
18,2038
18,2029
18,2020
18,2010
18,2003

Numunelerin kütle kayıplarının zamana bağlı değişim grafikleri Şekil 1’ de gösterilmektedir.
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6061 ISIL İŞLEM

16,876
16,874
16,872
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7075 ISIL İŞLEM

E171 ISIL İŞLEM

19,114
19,112
19,11
19,108
19,106
19,104
19,102
19,1
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E177 ISIL İŞLEM
18,208
18,206
18,204
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18,2
18,198
18,196
0
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Şekil 1. Kütle kayıplarının zamana göre grafikleri.
Korozyon hızı hesabı denklem (1)’ de verilmiştir.
∆'

𝑅"#$ = ()*

(1)

Burada Rkor : Korozyon hızı, ∆W: Kütle kaybı, A: Yüzey alanını, T ise uygulanan zamanı göstermektedir.
Hesaplamalar sonucunda alüminyum alaşımların korozyon hızları 0,0055 – 0,01321 mm / yıl olarak
hesaplanmıştır.
Korozyon testlerinden sonra metal mikroskobu altında numunelerin mikroyapıları gözlemlendi.
Gözlemlenen numunelerin mikroyapılarına ait görüntülerden bazıları Şekil 2’ de gösterilmiştir.
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Şekil 2. Korozyon testi sonrası numunelerin metal mikroskobu altında mikroyapıları.
SONUÇ VE TARTIŞMA
Bu çalışmanın amacının korozyon direncini fittings ürünlerde artırmak olduğu söylenebilir. Bu
kapsamda testler yapılmış elde edilen veriler ile kullanılan alüminyum alaşım numunelerinin korozyon
dirençleri hesaplanmıştır. Sonuç olarak elde edilen bulgular ışığında dökme demir bağlantı
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elemanlarında 0,02084 – 0,0378 mm/yıl korozyon tespit edilirken alüminyum bağlantı elemanlarında
bu değerin 0,0055 – 0,01321 mm/yıl’ a kadar düşürülebildiği belirlenmiştir. Bu sonuçlar en az %50
oranında korozyon miktarının azaltılabileceğini ortaya çıkartmıştır.
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Özet
Son yıllarda uygulama alanı artan Derin öğrenme algoritmaları, bu çalışmada İşaret Dilinin metne
dönüştürülmesi için kullanılmıştır. Bu çalışmada işitme engelliler ve/veya konuşma engelliler ile
toplumun geri kalanı arasındaki iletişimi kolaylaştırma amacıyla yapılmıştır. Güncel teknolojilerden
Derin Öğrenme Algoritmaları çalışmada kullanılmıştır. İlk olarak, veri seti oluşturulmuştur. Veri seti
kelimelerin gösterildiği video görüntülerinden oluşmaktadır. Oluşturulan veri setindeki insan pozu,
yüz işaretleri ve el işaretlerinin gerçek zamanlı olarak algılanması ve tanınması için “MediaPipe
Holistic” kullanılmıştır. Keras ve Sklearn kullanılarak TensorFlow üzerinden makine öğrenmesi
kısmı gerçekleştirilmiştir. Uzun Kısa Süreli Bellek (LSTM: Long Short Term Memory) ile de sinir
ağı eğitilmiştir. Sonuç olarak %90 sınıflandırma doğruluğu elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: İşaret dili, Gerçek zamanlı, Derin Öğrenme, LSTM
Abstract
Deep learning algorithms have been used in this study to convert Sign Language into text. This study
was carried out to facilitate communication between the hearing impaired and/or the speech impaired
and the rest of the society. Deep Learning Algorithms from current technologies were used in the
study. First, the data set was created. The dataset consists of video images showing the words.
"MediaPipe Holistic" was used for real-time detection and recognition of human poses, facial signs
and hand signals in the created data set. The machine learning part was carried out over TensorFlow
using Keras and Sklearn. The neural network is also trained with Long Short Term Memory (LSTM:
Long Short Term Memory). As a result, 90% classification accuracy was obtained.
Keywords: Sign language, Real Time, Deep Learning, LSTM
GİRİŞ
İşitme engeli; doğuştan veya yaşamın ilk yıllarında başlayan işitme kayıpları ile bireyin
konuşmayı anlama ve buna bağlı olarak ana dilini öğrenme ve bilişsel becerilerinin gelişimi üzerinde
meydana gelen olumsuz etkileri kapsamaktadır. İşitme engelli bireyler, işaret diline hâkim olabilme,
sesli uyaranları normal ortamlarda algılayarak o uyaranlara uygun tepkide bulunabilme becerilerini
geliştirebilmek için özel eğitime ihtiyaç duymaktadır. Kısmî işitme engelli bireylerde işitme cihazları
kullanılabilirken, yüzde yüz ve bu orana yakın bireylerde böyle bir çözüm bulunmuyor. Konuşma engeli
ise konuşmanın anlaşılır şekilde olmaması, konuşmanın duyulmasında yetersizlik olması, sesin
çıkarılmasının, ritminin ve vurgularının bozuk olması veya konuşmanın bireyin yaşına ve fiziksel
yapısına uygun olmaması gibi şeklinde geniş bir alanı kapsamaktadır. Belirtilen engel veya engellere
sahip bireylerin kendi aralarında ve engelsiz insanlarla iletişim kurabilmesi için işaret dili geliştirilmiştir.
Bununla birlikte, görev görsel ve dilsel bilgi arasında bir yorumlamayı içerdiğinden, işaret dili tanıma
veya tercüme oldukça zorlu bir problemdir. Görsel bilgi, bir imzalayanın vücut hareketi ve yüz ifadesi
gibi birkaç bölümden oluşur. Bu problemlerin çözümü olan işaret dili sayesinde ihtiyacı olan insanlara
günlük hayatlarında çok büyük kolaylık sağlanmıştır.
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Sang-Ki Ko ve arkadaşları, görsel girdilerden işaretlerin anlamını bulan işaret dili tanıma problemini
incelenmiştir. Kore Elektronik Teknoloji Enstitüsü (KETI) işaret dili veri setini kullanarak yüz, el ve
vücut bölümlerinden alınan İnsan anahtar noktası (Song, Guo, & Fan, 2020) tahminine dayalı bir işaret
dili tanıma sistemi tasarlanmıştır. İnsan anahtar noktaları (human keypoint), bağlam bilgisinin insan
vücudu konfigürasyonunu ve görünmez belirli eklem ve benzeri önemli noktaları belirler. İşaret
videolarından tahmin edilen insan anahtar noktalarının 2B koordinatlarına dayanan bir işaret dili çeviri
sistemi önerilmiştir. İnsan anahtar noktalarının 2B koordinatlarını ön işleme için etkili bir
normalleştirme tekniği sunulmuştur. İşaret dili veri seti ile çeşitli deneyler yaparak önerilen fikri
doğrulanmıştır Tekrarlayan Sinir Ağları (Recurrent Neural Network: RNN), Uzun Kısa Süreli Bellek
(LSTM: Long Short Term Memory) ve Kapılı Tekrarlayan Birimler (Gated Recurrent Unit : GRU)
kullanılarak çeviri işlemi gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak Glass-level yöntemiyle %93.28 başarı elde
edilmiştir (Ko, Kim, Jung, & Cho, 2019).
Bilici’nin yaptığı çalışmada, işaret dili hareketi yapan kişinin kameraya olan uzaklığından bağımsız,
harekete dayalı özgün bir öznitelik çıkarma yaklaşımı geliştirilmiştir. Bu kapsamda, görüntü dizilerinde
el hareketlerinin miktarının ölçülmesi için hareket alanı büyüklüğünün baz alındığı bir yaklaşım
geliştirilmiştir. Acil durum bildiren on bir farklı işaretin kelime bazlı ve aparattan bağımsız olarak
görüntü işleme aracılığıyla tanınması yaklaşımı uygun görülmüştür. Uygun görülen bu yöntem ile
kamera görüntülerinde el hareketleri ile tarif edilen Türkçe acil durum kelimelerinin tanımlanması
azımsanmayacak ölçüde başarı sağlamıştır. Deneysel olarak hareket alanı miktarı büyüklük oranı
belirlenmiş, belirlenen değerin üzerinde ellerin hareketine dayalı öznitelik verileri kullanılmış, bu
değerin altında ise Yönlendirilmiş Gradyan Histogramı (Histogram of Oriented Gradient : HOG)
yöntemi ile şekle dayalı öznitelik çıkarımı yapılmıştır. HOG öznitelik verilerine Duyurulma (To Be
Announcent : TBA) uygulanarak öznitelik veri boyutu indirgenmiştir. Elde edilen öznitelik verileri ayrı
ayrı Olasılıksal Sinir Ağı (Probabilistic Neural Network : PNN) sınıflandırıcısında kullanılmıştır.
Geliştirilen Türk işaret dili tanıma yaklaşımı ile kamera görüntülerinde el hareketleri ile tarif edilen
Türkçe acil durum kelimelerinin tanımlanması büyük ölçüde sağlanmıştır. (Bilici, 2020)
Hosain, çalışmasında Amerikan işaret dilinin el işaretlerini yakalamak için el ile belirlenmiş el resimleri
ve yüksek değerli tahminleri eğitmek amacıyla kullanmıştır. El şekli yerleştirmelerini öğrenmek için
derin bir Evrişimsel Sinir Ağları (Convolutional Neural Networks : CNN) kullanılmıştır. Derin bir
CNN'yi eğitmek için yinelemeli bir öğrenme mekanizması önerilmiştir. Çalışmadaki video hareketlerini
tanımak için de RNN kullanılmıştır.GMU-ASL51 veri seti kullanılmıştır. Sonuç olarak çalışmanın
başarı oranı %93 olarak gerçekleştirilmiştir. (Hosain, Santhalingam, Pathak, Rangwala, & Košecká,
2020).
Odabaş ve Çelik, çalışmalarında video içindeki hareketlerin algılanıp işaret diline çevrilmesi işleminde
işitme engelli bireyler tarafından kamera karşısında yapılan hareketlerin algılanıp işaret diline çevirme
işlemini amaçlamışlardır. Çalışmalarında CNN ve LSTM algoritmalarıyla derin öğrenme teknikleri
kullanmıştır. Sadece el hareketleri için eğitim modeli besleneceği için ten renginin bulunduğu kafa
bölgesi tespiti çalışması gerçekleştirilmiştir. Kamera karşısında yapılan 10 rakam ve 29 harfin işaret dili
hareketleri ile eğitilen CNN ve LSTM modellerinin birlikte kullanıldığı bu yöntemde %97 başarı elde
edilmiştir. Bu sonuçlar, işitme engelli bireylerin kamera karşısında yaptığı hareketlerin algılanıp metne
dönüştürmesinde derin öğrenme yöntemlerinin kullanılabileceğini göstermiştir. (Çelik & ODABAS,
2020)
Güler, tez çalışması kapsamında farklı veri setlerindeki görüntülerin bir araya getirilip ön işleme
tekniklerinin uygulanmasıyla yeni bir veri setinin oluşturulması ve derin öğrenme mimarilerinin
kullanılmasıyla işaret dili rakamlarının sınıflandırılması amaçlamıştır. Bu amaç doğrultusunda 19653
görüntü içeren ve daha önce herhangi bir çalışmada kullanılmayan bir veri seti oluşturulmuştur.
Ardından önerilen modellerden 3 farklı Evrişimli Sinir Ağı
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modeli sunmuştur. Eğitilen ağların performansı ölçülmüştür ve modellerin başarım oranları
karşılaştırıldığında modelde eğitim veri setinde %100, test veri setinde ise %99,3 sınıflandırma
doğrulama başarısı elde etmiştir. (H., 2021)
Adhikary, Talukdar ve Sarma önerdikleri sistemde, Hint İşaret Dili (Indian Sign Language:ISL)'nin
işaretlerini tanımayı ve bunları kolayca okunabilecek metinlere çevirmeyi amaçlamışlardır. ISL tanıma
sistemi, özellik çıkarıcı olarak Google güvenceli MediaPipe'a dayanmaktadır ve sınıflandırma için
Rastgele Orman Sınıflandırıcısı (Random Forest Classifier:RFC) kullanılmıştır. %97.4 doğruluk elde
edilmiştir. Sonuçlar, MediaPipe'ın makine öğrenmesi algoritmalarıyla uyumunun, ISL işaretlerini
tanımak için etkili bir biçimde kullanılabileceğini göstermektedir. (Adhikary, Talukdar, & Sarma, 2021)
Likhar ve Rathna yaptıkları çalışmalarında, Hint İşaret Dili cümlesini içeren belirli bir video dizisini
İngiliz Dili cümlesine çevirmek için 3 yaklaşım kullanmaya çalışmışlardır. İlk olarak, LSTM tabanlı
Sıradan Sıraya modeli (Sequence to Sequence : Seq2Seq)(Palasundram, Sharef, Kasmiran, & Azman,
2021), ikincisi, dikkati kullanan LSTM tabanlı Seq2Seq modeli, üçüncüsü bir Hint İşaret Dili
Dönüştürücüsü kullanmışlardır. Bu modeller İki Dilli Değerlendirme Çalıştırması (Bilingual Evaluation
Understudy : BLEU) puanları üzerinden değerlendirilip ve transformer modeli, test verilerinde 1.0'lık
BLEU puanı verilmiştir. (Likhar & R. G, 2021)
Amaliya ve ark. Endonezya İşaret Dili çalışmalarında insan anahtar nokta tespitinin varlığını
uygulamışlardır. Çalışmada farklı el şekillerine sahip 5 harf üzerine çalışılmıştır. Kamera tarafından
oluşturulan görsel veri seti ile çalışmışlardır. OpenPose, TensorfowLite ve MediaPipe ile el anahtar
noktalarını tanımlamak için sıklıkla kullanılan çerçevelerinden kullanmışlardır. TensorflowLite
çerçevesinin düzenli el anahtar noktaları oluşturabildiğini ve elde edilen veri kümesine etkili bir şekilde
uygulanabileceğini göstermişlerdir. (Amaliya et al., 2021)
Bu çalışmada kendimiz tarafından oluşturulan video görüntülerinden oluşan veri tabanı kullanılarak,
statik olmayan işaret dili kelime hareketlerinin gerçek zamanlı olarak tespiti yapılmıştır. Oluşturulan
veri seti üzerinde LSTM ağları kullanılmıştır. Kamera karşısında yapılan hareketlerin video çerçeveleri
LSTM ağına girdi olarak verilmiştir. Sonuçlar değerlendirilmiştir.
MATERYAL VE YÖNTEM
Veri Tabanı
Bu çalışmada kamera karşısında yapılan, durağan olmayan işaret dili hareketlerinden
oluşturulan veri seti kullanılmıştır. Veri setinde 9 farklı işaret dili kelimesi kullanılmıştır. Veri seti
‘merhaba’, ‘teşekkürler’, ‘durmak’, ‘bilmek’, ‘akıllı’, ‘tamam’, ‘isim’, ‘ben’, ‘sen’ kelimelerinden
oluşmaktadır. Her bir hareket için 50 farklı video oluşturulmuş ve her videoda 30 kare dizisi yakalanması
ön görülmüştür. Oluşturulan veri setinde toplamda 450 video bulunmaktadır. Videolar openCV
vasıtasıyla ve MediaPipe Holistic insan anahtar nokta çıkarımlarının kamerada görünen şekli ile
kaydedilmiştir. Videolar farklı kıyafetlerle ve açılarla çekilip veri setinin çeşitliliği ön planda
tutulmuştur.
Derin Öğrenme
Derin Öğrenme son yıllarda farklı konulara uygulanabilirliği ile önem kazanmış konuları arasındadır.
Derin öğrenme, doğrusal olmayan işlem birimlerinin birçok katmanını kullandığı, birbirini izleyen her
katmanın girdi olarak bir önceki katmanların çıktısını aldığı bir makine öğrenmesidir. Derin Öğrenme
algoritmaları Yapay Sinir Ağlarının (YSA) yapısal bakımdan daha karmaşık versiyonu olarak ele
alınabilir. Derin öğrenmenin tek katmanlı yapay sinir ağlarından farkı, lineer olmayan problemlerin
çözülmesine imkân vermesidir (Brownlee, 2017).
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Derin öğrenme mimarileri arasında CNN, RNN ve LSTM, Sınırlı Boltzmann makineleri (Restricted
Boltzmann Machines-RBM), Derin İnanç Ağları (DBN), Diabolo ağı olarak adlandırılan Otokodlayıcılar (Autoencoders-AE) gibi mimariler bulunmaktadır (Şeker, Diri, & Balık, 2017).
LSTM: Uzun kısa süreli bellek, sıralı verilerin modellenmesi için uygulanan RNN yönteminin özel bir
türü olarak 1990 yıllarının sonunda geliştirilmiştir. RNN yönteminde çoğunlukla, girdi verisindeki her
bilgi bir önceki işleme tabii tutulan elemanın çıktısının değerini de dikkate alarak tekrarlı olarak inceler

(Ahmet, 2019).
LSTM, uzun vadeli bağımlılıkları öğrenebilen bir derin öğrenme yöntemidir. LSTM algoritması, siber
güvenlik sahasındaki sıkıntıların çözümünün yanı sıra konuşma tanıma, metin tanıma, makine çevirisi
gibi alanlarda da kullanılmaktadır. LSTM yapısı, özyinelemeli ağ yapısında olmayan girdi, çıktı ve
unutma katmanlarına sahiptir. LSTM yapısındaki ilk adım, ağ üzerindeki verilerin unutulup
unutulmayacağını belirlemektir. Örneğin, unutma katmanı bir ortamdan diğerine geçirildiğinde,
modelin gidişatı için eski ortam gerekli değilse, o ortam modelden çıkarılır. Derin öğrenme modelinde
zaman
serilerinin
kullanılabilmesi
için
denetimli
öğrenmeye
çevrilmesi
gerekmektedir(YUSUFOĞLU, AYDIN, & ÇETİNKAYA).
MediaPipe Holistic: MediaPipe, platformlar arası ve özelleştirilebilir birçok soruna makine öğrenimi
çözümleri sunar(Gulati et al., 2022). MediaPipe Holistic kütüphanesi, belirtilen yüz el poz şekillerinin
kareler şeklinde kaydını alır ve OpenCV kitaplığındaki şekillerin işlevini kullanarak şekilleri
karşılaştırır. Eş zamanlı poz, yüz işaretlerinin ve gerçek zamanlı takibini sağlar. Simgesel modeller,
gerçek dünya verileri üzerinde 3B simgesel noktaların çıktısını verir. Bu nedenle, görsel işleme ve
sıkıştırma metodunun alt özelliklerinden biri olan İlgi Alanı Kodlaması’nın (Region of Interest Coding
: ROI) anahtar nokta dediğimiz yer işaretlerini çıkarmak için kullanılır(Varghese, Cherian, Ninan,

Arun, & Anjusree, 2021)
Tensorflow :Tensorflow, Google Brain ekibi tarafından geliştirilmiş, çeşitli nesneleri tek bir çerçevede
sınıflandırabilecek önceden derlenmiş bir kütüphanedir. Sistem ayrıca Tensorflow üzerinde çalışan
Keras API'sini kullanır. Hem Tensorflow hem de Keras, python ile etkili bir şekilde çalışır(Soni &
Singh, 2020).
Keras: Keras, yüksek yineleme hızıyla makine öğrenmesi düzenlemelerinin oluşturulması ve taşınması
için temel yapı birimleri barındırır. TensorFlow'un özelliklerinden faydalanır. Keras'ın temel veri
yapıları katmanlar ve modellerdir (Ahmet, 2019).
OpenCV : Açık kaynaklı bir bilgisayarlı görü ve makine öğrenimi kütüphanesi olan OpenCV (Açık
Kaynaklı Bilgisayar Görüntüsü Kitaplığı), yüzleri ayırt etmek ve tanımak, nesneleri ayırt etmek ve
tanımak, kayıtlardaki hareketleri kümelendirmek, aşamalı modülleri izlemek, göz hareketlerini takip
etmek, kamera hareketlerini izlemek, kırmızı gözleri önlemek için kullanılır. (Das, Ansari, & Basak,

2020)
UYGULAMA VE BULGULAR
Bu çalışmada ilk olarak veri seti oluşturulmuştur. Şekil 1’te görüldüğü gibi 9 kelimeye ait video
görüntüleri kaydedilmiştir.
İletişimi kolaylaştırmak amacıyla, işaret dili hareketlerinin statik – durağan olmadığı ve tekrarlayan bir
yapıda olduğu göz önünde bulundurularak, çeşitli işaret dili kelimelerinin algılanması için de
kullanılacak sinir ağı modelinin RNN modeli olması seçilmiştir. RNN modelleri incelenip bunlar
arasından LSTM yaklaşımı kullanılmıştır.
Veri setinin oluşturulması OpenCV ve Mediapipe Holistic ile gerçekleşmiştir. MediaPipe Holistic
kütüphanesinden Face Mesh (Yüz Ağı), Hand Connections (El Bağları), Pose Connections (Duruş
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Bağları) kullanılmıştır. Kullanılan kütüphanede yüz algılama için 468 anahtar noktanın 3 koordinat
düzleminde hesaplanıp toplamında 1404 nokta, sağ el ve sol elde her bir el için 21’er anahtar noktanın
3 koordinat düzleminde hesaplanıp toplamında 63’er nokta, poz için ise 33 noktanın 4 koordinat
düzleminde hesaplanıp toplamında 132 nokta olup genel olarak kamera karşısında ve oluşturulan
videolarda 1662 anahtar nokta tespit edilmiştir.
Veri seti hareket videolarından alınan frame’ler sayesinde oluşturulan numpy dizilerinden oluşmaktadır.
Videolardaki veriler, her kelime özelinde, belirtilen 1662 anahtar noktanın hareketi ve 30 frame ile
oluşturulmuştur. Toplanan videolardaki veriler numpy dizi dosyaları şeklinde kaydedilmiştir. Veri
setinde 9 işaret dili kelimesi vardır. Her kelime için 50 video oluşturulmuştur. Toplamda 450 videodan
alınan numpy dizilerinden oluşan bir veri seti kullanılmıştır.

Şekil 1.a “merhaba” kelimesi işaret dili hareketi

Şekil 1.b. “durmak” kelimesi işaret dili hareketi

Şekil 1.c. “bilmek” kelimesi işaret dili hareketi

Şekil 1.d “teşekkürler” kelimesi işaret dili hareketi

Şekil 1.e. “akıllı” kelimesi işaret dili hareketi

Şekil 1.f. “ben” kelimesi işaret dili hareketi

Şekil 1.g. “isim” kelimesi işaret dili hareketi

Şekil 1.h. “sen” kelimesi işaret dili hareketi
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Şekil 1.i. “tamam” kelimesi işaret dili hareketi

Şekil 1: Oluşturulan veri setindeki videolar arasından her bir işaret dili kelimesi hareketi için rastgele
seçilen videoların ekran görüntüleri
Oluşturulan veri seti dahilindeki veriler ön işleme ve etiketleme işlemine tabi tutulmuştur. Bu
işlemlerden sonra eğitim ve test oranları belirlenmiştir. Eğitim ve test için kullanılacak veriler rastgele
değil her hareket için belirli sayıda seçilerek oluşturulmuştur. Etiketlenen verilerin tutulduğu dizilerine
numpy kütüphanesinin shuffle fonksiyonu kullanılarak dizi, çok boyutlu dizinin ilk ekseni boyunca
karıştırılmıştır. Alt dizilerin sırası değiştirilmiştir ancak içerikleri aynı kalmıştır. Böylece sinir ağının
başarısının artması ve kelime tespitlerinin doğruluğunun yükselmesi gerçekleşmiştir.
Tablo 1: Sinir ağı modeli yapısı
Katman

Çıktı şekli

LSTM

(None, 30, 64)

LSTM

(None, 30, 128)

LSTM

(None, 64)

Dense

(None, 64)

Dense

(None, 32)

Dense

(None, 9)

Sinir ağı modeli Tablo 1’de gösterilmiştir. Sinir ağı oluşturulması aşamasında Tensorflow ve Keras’ın
sağladığı kolaylıklardan yararlanılmıştır. İlk olarak 64 birimlik LSTM, sonrasında 128 birimlik LSTM
ve yine 64 birimlik LSTM katmanından sonra 64 birimlik Dense katmanı ve sonrasında 32 birimlik
Dense katmanı oluşturulmuştur. Bu katmanlardan sonra çıktı katmanının birim sayısı, tanınması gereken
kelime sayısı tarafından belirlenmiştir. Kelime sayısı (9 tane kelimemiz olduğu için 9 sınıf) kadar sınıf
oluşturulmuştur. Oluşturulan sinir ağındaki ilk 2 katman LSTM geri besleme yapmaktadır. Son LSTM
katmanı ise sonrasında Dense katmanlarına besleme yapacağı için geri besleme yapmaz. Çıktı katmanı
harici tüm katmanlar Rektifiye Doğrusal Birim (Rectified Linear Unit : ReLU) aktivasyon fonksiyonu
kullanmıştır. Çıktı katmanında ise çıktıların normalizasyonunun sağlanması amacıyla softmax
aktivasyon fonksiyonu kullanılmıştır
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Şekil 2. Kamera karşısında gerçek zamanlı işaret dili tespiti
Eğitim sonucu, sklearn kütüphanesi aracılığıyla konfüzyon matrisi kullanılarak değerlendirilmiştir.
Çalışma sonunda LSTM yaklaşımı ile %90 başarı elde edilmiştir. Bu çalışmada kamera karşısında
gerçek zamanlı işaret dili tespiti yapılmıştır. Yapılan hareketlerin hangi kelimelere karşılık geldiği
ekranda gerçek zamanlı olarak ekrana yazdırılmıştır. Şekil 2’te buna bir örnek verilmiştir.
SONUÇ
Bu çalışma kapsamında LSTM ağları ile gerçek zamanlı işaret dili kelimelerinin hareketlerinin
tespit edilmesinde kullanılabilecek bir yaklaşım önerilmiştir. Çalışma, Jupyter Notebook ortamında
geliştirilmiştir. Google ekibinin sunduğu son teknolojilerden MediaPipe Holistic teknolojisi ile eller yüz
ve poz kısımlarının anahtar nokta verileri başarıyla toplanmıştır. Kamera karşısında yapılan hareketlerin
video çerçeveleri LSTM ağına girdi olarak verilmiştir ve test aşamasında %90 doğruluk ile
gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada, statik olmayan işaret dili kelime hareketlerinin gerçek zamanlı olarak
tespiti yapılmıştır.
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Özet
Diyabet (şeker hastalığı) obezite, hareketsiz yaşam, dengesiz beslenme, ileri yaş, stres gibi olumsuz
yaşam şartlarıyla beraber son yıllarda görülme sıklığının artmasıyla birlikte birçok önemli hastalığa
da zemin hazırlamaktadır. Erken dönemde hastalığın fark edilememesi görme kayıplarına ve ileriki
aşamalarda körlüğe kadar gitmektedir. Diyabetik retinopati, katarakt ve glokom hastalıklarının
tespitinde göz fundus görüntülerinden sıkça yararlanılır. Bu makalede diyabetin sebep olduğu göz
hastalıklarından bazıları diyabetik retinopati, katarakt ve glokom hastalıklarının tespiti yapılmıştır.
Çalışmada Ocular Disease Intelligent Recognition (ODIR) veri seti kullanılmıştır. Veri seti
içerisinden normal, diyabetik retinopati, katarakt ve glokom sınıfları seçilerek çalışma
gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler ilk hali haricinde farklı veri artırma yöntemleri kullanılarak
dengeli veri setleri oluşturulmuştur. Oluşturulan veri setleri state of the art olarak bilinen VGG16,
VGG19 modelleri üzerinde Stochastic Gradient Descent (SGD), Adaptive Gradient Algorithm
(Adagrad), Adaptive Moment Estimation (Adam) optimizerları kullanılarak eğitimler
gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak elde edilen en yüksek başarı oranı ADASYN yöntemi ile artırılan
veri setinin VGG16 modelini adam optimizerı ile eğittiğimizde test verisi üzerinde %86 başarı ve
%43 hata oranı elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Göz fundus görüntüsü, Diyabet, Derin öğrenme.
Abstract
Diabetes, obesity, sedentary life, unbalanced diet, advanced age, stress, along with adverse living
conditions, and its increased incidence in recent years, pave the way for many important diseases.
Failure to detect the disease in the early period leads to vision loss and blindness in the later stages.
Eye fundus images are frequently used in the detection of diabetic retinopathy, cataract and glaucoma
diseases. In this article, some of the eye diseases caused by diabetes, diabetic retinopathy, cataract
and glaucoma were determined. Ocular Disease Intelligent Recognition (ODIR) data set was used in
the study. The study was carried out by selecting normal, diabetic retinopathy, cataract and glaucoma
classes from the data set. Balanced data sets were created by using different data augmentation
methods, except for the initial state of the obtained data. Trainings were carried out using Stochastic
Gradient Descent (SGD), Adaptive Gradient Algorithm (Adagrad), Adaptive Moment Estimation
(Adam) optimizers on VGG16 and VGG19 models, which are known as state of the art. As a result,
when we trained the VGG16 model of the data set, whose highest success rate was increased with the
ADASYN method, with the Adam optimizer, 86% success and 43% error rate were obtained on the
test data.
Keywords: Eye fundus image, Diabetes, Deep learning
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GİRİŞ
Diyabet son yıllarda olumsuz yaşam şartlarıyla birlikte hızla yaygınlaşan bir hastalıktır. Diyabet
hastalığı birçok hastalığın oluşumuna sebep olmaktadır. Diyabet hastalığının en çok etkilediği
organlardan biri gözdür. Diyabet hastalığı gözlerde diyabete bağlı diyabetik retinopati, katarakt ve
glokom gibi hastalıklara sebep olabilmektedir ve diyabet hastalarında görülme sıklığı oldukça yüksektir.
Bu hastalıkların erken teşhis edilememesi durumunda ciddi görme kayıpları oluşabilmekte ve ilerleyen
süreçte körlüğe kadar gidebilmektedir. Bu nedenle hastalığın erken teşhisi önem arz etmektedir. Son
dönemde bu konuda yapılan çalışmalar da hız kazanmıştır.
Nair ve ark. yaptıkları çalışmada Ocular Disease Intelligent Recognition (ODIR) veri setindeki Normal,
Diyabet, Glokom, Katarakt, Yaşa bağlı Makula Dejenerasyonu, Hipertansif Retinopati ve Patolojik
Miyopi sınıflarına ait renkli fundus fotoğraflarını kullanarak göz hastalıklarının erken tespiti için
çalışma gerçekleştirmişlerdir. Çalışmalarında Visual Geometry Group-16 (VGG16), InceptionV3 ve
ResNet50 ağlarını kullanmışlardır. Eğittikleri modelleri Hamming Loss metriğine göre
değerlendirmişlerdir. Çalışmalarında en iyi InceptionV3 ağı için 0.146 hamming Loss değerini elde
etmişlerdir. (Nair, Suranglikar, Deshmukh, & Gavhane, 2021)
Junjun He ve ark. göz hastalıklarının erken teşhisi için oküler hastalık sınıflandırma modeli
önermişlerdir. Bunun için yoğun bir korelasyon ağı (DCNet) tasarlamışlardır. DCNet öznitelik çıkarımı
için CNN, öznitelik bağıntısı için uzaysal bağıntı modülü ve bir sınıflandırıcı olmak üzere üç modülden
oluşur. CNN için ResNet-18, ResNet-34, ResNet-50, ResNet-101 ağlarını kullanarak farklı eğitimler
gerçekleştirmişlerdir. Değerlendirme metriği olarak Kappa, F1, AUC, AVG değerleri hesaplanarak
kullandıkları ResNet-18, ResNet-34, ResNet-50, ResNet-101 modelleri için karşılaştırma
gerçekleştirmişlerdir. ResNet-34, ResNet-18 kıyasla AVG değerini %2,3 artırmış, ResNet-50 ağı,
ResNet-34 göre %1,4 artmıştır. ResNet-101 ağına sahip ağlar, AVG'yi ResNet-50 ye göre yalnızca %0,5
oranında artırmış olduğunu gözlemlemişlerdir. Ağ derinliği arttıkça Kappa, F1, AUC, AVG
değerlerinde artış gözlemlemişlerdir ancak ağ derinliği arttıkça iyileşmenin daha yavaş
gerçekleşebileceği üzerinde bir çalışma gerçekleştirmişlerdir.(He, Li, Ye, Qiao, & Gu, 2021)
Kaya yaptığı çalışmada diyabet hastalığının sebep olduğu diyabetik retinopati göz hastalığının
sınıflandırılması ile ilgili otomatik karar destek sistemi önermişlerdir. Video-Okülografi sinyallerinden
diyabetik retinopati hastalığının fizyolojik etkilerini gözlemleyerek hastalığın tespitini yapmaya
çalışmışlardır. Öznitelik çıkartma yöntemi olarak Ayrık Dalgacık Dönüşümü (ADD) ve Hilbert-Huang
dönüşümü (HHD) yöntemlerini kullanmıştır. Multilayer Neural Network ve Radyal Tabanlı Fonksiyon
ağı modelleri kullanarak sınıflandırma başarıları gözlemlenmiştir. Sonuç olarak radyal tabanlı fonksiyon
ağı %100 sınıflandırma başarısı elde etmiş ve Multilayer Neural Network den daha yüksek başarı elde
etmiştir.(Kaya, 2019)
Şatır ve ark. yaptıkları çalışmada glokom hastalığının erken teşhisini tespit edebilmek için farklı
çalışmalar gerçekleştirmişlerdir. Kaba Kuvvetler yöntemini kullanarak nitelik sayısını 8’den 5’e
düşürmüşlerdir. Sonrasında elde edilen veri seti ile Karar Ağaçları (C4.5, ID3, CART) ve Yapay Sinir
Ağları ile modeller eğitmişlerdir. Elde ettikleri sonuçları çapraz doğrulama kullanarak değerlendirme
gerçekleştirmişlerdir. Sonuç olarak en yüksek başarı oranını C4.5 algoritmasında %93.45 çapraz
doğrulama sonucu almışlardır.(ŞATIR et al., 2016)
Murat yaptığı çalışmada fundus görüntüleri kullanılarak glokom hastalığının sınıflandırması üzerine bir
çalışma gerçekleştirmiştir. VGG16, Inception-V3, EfficientNet, DenseNet, ResNet50 ve MobileNet
mimarilerini kullanarak çalışma gerçekleştirmiştir. En iyi sonuç DenseNet mimarisinden %96.19 başarı
almıştır.(Murat, 2021)
Bu çalışmada Kaggle ODIR ("Ocular Disease Intelligent Recognition (ODIR)," 2019) veri setindeki
normal, diyabetik retinopati, katarakt ve glokom sınıfları kullanılmıştır. Veri setinden alınan sınıflar
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Synthetic Minority Oversampling Technique (SMOTE), Adaptive Synthetic Sampling Method
(ADASYN) veri artırma yöntemleri ile farklı sayılarda veri setleri oluşturulmuştur. Bu veri setleri ayrı
ayrı VGG16, VGG19 modelleri üzerinde Stochastic Gradient Descent (SGD), Adadelta, Adaptive
Gradient Algorithm(Adagrad), Adaptive Moment Estimation (Adam) optimizerları kullanılarak
parametre değişiklikleri ile eğitimler gerçekleştirilerek başarı oranı artırılmaya çalışılmıştır.
MATERYAL
Çalışma python programlama dilinde Keras ve Tensorflow derin öğrenme kütüphanelerini
kullanarak gerçekleştirildi. Model eğitim ve test aşamaları Google Colab GPU ortamı kullanarak
gerçekleştirildi.
Bu çalışmada, 2019 yılında Shanggong Medical Technology Co., Ltd. tarafından Çin'deki farklı
hastanelerden/tıp merkezlerinden toplanan "gerçek yaşam" hasta bilgilerini içeren ODIR ("Ocular
Disease Intelligent Recognition (ODIR)," 2019) veri setindeki dört sınıf alınarak çalışmalar
gerçekleştirilmiştir.
ODIR veri seti, 5.000 hastanın sol ve sağ gözlerinden alınan renkli fundus fotoğrafları ve doktorların
teşhislerini içeren bir veri tabanıdır. Renkli fundus görüntüleri Canon, Zeiss ve Kowa gibi kameralar
kullanılarak çeşitli görüntü çözünürlüklerinde fundus fotoğrafları elde edilmiştir. Bu veri setinde
Normal (N), Diyabet (D), Glokom (G), Katarakt (C), Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu (A), Hipertansif
Retinopati (H), Miyopi (M) ve diğer hastalıklar/anormallikler (O) dahil olmak üzere sekiz etikette
sınıflandırılmıştır.

Şekil 1- Veri setinden alınmış örnek fundus fotoğrafları
Bu çalışmada diyabetik retinopati, katarakt, glokom ve normal (sağlıklı) etiketli sınıflar kullanıldı. Veri
setinden alınmış örnek verileri Şekil 1‘de gösterilmiştir.
Veri setinin eksik verilerden temizlendikten sonraki sınıf dağılımı Şekil 2’de gösterilmiştir.
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Şekil 2- Orijinal verilerin sınıflara göre dağılımı (0:Normal 1:Katarakt 2:Diyabetik Retinopati
3:Glokom)
YÖNTEM
Derin Öğrenme: Bu çalışmada derin öğrenme yöntemleri ile çalışılmıştır. Derin öğrenme, yapay sinir
ağlarından oluşan bir makine öğrenmesi yöntemidir. Derin öğrenme, yapay sinir ağlarını kullanarak
verilerimizden özellik çıkarma işlemini bizim için otomatik bir şekilde gerçekleştirir. Derin öğrenme
için oluşturduğumuz derin ağlar klasik makine öğrenmesi yöntemlerine göre daha yüksek başarı
gösterebilmektedir. (Eker & Duru, 2021)
Derin Öğrenme ilk defa 2012 yılında yapılan büyük ölçekli görsel tanıma (ImageNet) yarışmasında elde
ettiği başarı ile popülaritesi artmıştır.(Özkan & Ülker, 2017)
Konvolüsyonel (Evrişimsel) Sinir Ağları (Convulational Neural Network - CNN) :Derin öğrenmeyi
çok katmanlı yapay sinir ağı oluşturarak gerçekleştirilir. Derin öğrenme için oluşturulan temel yapı CNN
mimarisidir.(Özkan & Ülker, 2017) CNN giriş verilerini alarak her katman ard arda eğitime tabi tutulur.
CNN verdiğimiz veriler için çıktılar üretilir. CNN ağımızın başarısını artırabilmek amacıyla çıktıları
gerçek değerlerle karşılaştırıldıktan sonra hata hesabı gerçekleştirilir. Hatanın, sinir ağı üzerinde çıktı
katmanından girdi katmanına doğru ağırlıklar üzerinde dağıtılması gerekir. Bu hatanın bütün ağırlıklara
dağıtılması için Geriye Yayılım Algoritması (Backpropagation - GYA) kullanılır. Geri Yayılım
algoritması her bir ağırlığın toplam hataya olan etkisinin hesaplanması için farklı optimizasyon
algoritmaları kullanılabilmektedir. Ağırlıkların güncellenmesiyle birlikte ağın çıktı hatalarının
düşmesini ve ağın sınıflandırma başarısının artmasını beklenir.(Özkan & Ülker, 2017)
CNN’lar görüntü, yazı, ses ve video gibi birçok veri ile çalışabilmektedir. (Özkan & Ülker, 2017)
ImageNet yarışmasında derin öğrenmenin popülerleşmesiyle birlikte görüntü tanıma için geliştirilen bir
çok yeni algoritmalarda da derin öğrenme mimarilerine göre tasarımlar artmıştır. (Doğan & Türkoğlu,
2019)
VGG16: VGG16 mimarisi, Simonyan ve Zisserman tarafından geliştirilen bir mimaridir. 2014 yılında
yapılan ImageNet yarışmasını kazanmıştır. VGG16 mimarisi 224x224x3 giriş katmanına sahip, on üç
konvolüsyon, üç tam bağlı katman olmak üzere toplamda on altı katmandan oluşmaktadır. VGG16
modeli 138 milyon parametreden oluşmaktadır.(Murat, 2021)
VGG19 : Simonyan ve Zisserman, farklı konvolüsyon katman sayıları kullanarak yeni VGG modelleri
üzerinde çalışmışlardır. VGG19 da bu modellerden biridir. VGG19 modelinde VGG16’ya göre daha
fazla konvolüsyon katmanı bulunmaktadır. 2014 yılında yapılan ImageNet yarışmasında VGG19 modeli
%9.0’lık hata oranı elde etmiştir. (Uysal, 2020)
Transfer öğrenmesi: Transfer öğrenme yöntemi, insanların önceden öğrenmiş olduğu bilgileri farklı
deneyimler için kullanarak yeni problemler için çözüm üretmesinden esinlenilerek oluşturulmuştur.
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Transfer öğrenmesi, büyük veri setleriyle önceden eğitilmiş ağın ağırlıklarını farklı bir veri kümesi için
kullanılmasıdır. (FIRILDAK & Talu, 2019) Bu çalışmada VGG16, VGG19 modellerinde transfer
öğrenmesi yöntemi kullanılmıştır.
Optimizasyon Yöntemleri : GYA, hatayı azaltmak için optimizasyon algoritmaları kullanılmaktadır.
Bu çalışmada SGD, Adagrad, Adam optimizasyon yöntemleri kullanılmıştır.
SGD: SGD, tüm gradient’ler yerine rastgele olmak üzere bir kısım gradient’le ağırlıkları güncelleyerek
çalışmaktadır.(SEYYARER, AYATA, UÇKAN, & KARCİ, 2020)
Adagrad : SGD yöntemindeki sabit öğrenme katsayısı problemini çözmek için önerilmiştir. Her
adımda farklı bir öğrenme katsayısı ile çalışmaktadır.(SEYYARER et al., 2020)
Adam : Adam, geçmiş eğitimlerin karelerinin üssel olarak ağırlıklandırılmış ortalamalarıyla beraber
momentum değişikliklerini önbellekte (cache) saklar.(Gazel & BATİ, 2019) Rmsprop ve momentum
yöntemlerinin
avantajlı
yönlerinin
birleştirilmesi
ile
önerilen
Gradient
Descent
Algoritmasıdır.(SEYYARER et al., 2020)
Veri Artırma Yöntemleri: Dengesiz veri setlerinin dengeli hale getirmek için birçok yöntem
bulunmaktadır. (Çürükoğlu, 2019). Bunlardan en çok kullanılanları SMOTE ve ADASYN’dir.
Synthetic Minority Oversampling Technique (SMOTE) : Smote en çok tercih edilen yöntemlerden
biridir. Smote sentetik veri üretilmesi için kullanılan aşırı örnekleme yöntemidir. Smote her azınlık
sınıftan rastgele örnek alır ve bu örneğe ait k komşusuna bakarak sentetik veriler oluşturur. (Pelin &
TERZİ, 2020) Ve sonuçta SMOTE kullanılarak tüm sınıflar için aynı sayıda veri sayısına sahip
olur.(AYDIN, 2021)
Adaptive Synthetic Sampling Method (ADASYN) : SMOTE yönteminin geliştirilmiş bir
versiyonudur. ADASYN hangi sayıda sentetik veri üreteceğine olasılık dağılım fonksiyonu kullanarak
karar verir.(AYDIN, 2021) Öğrenilmesi zor olan sınıflar için daha fazla sentetik veri üretilir. Böylece
dengesiz sınıf dağılımdan dolayı oluşan eğilim azaltılmış olur. (Çürükoğlu, 2019)
UYGULAMA VE BULGULAR
Bu çalışmada Shanggong Medical Technology Co., Ltd. tarafından oluşturulan ODIR veri
setindeki renkli göz fundus fotoğrafları kullanılmıştır. Diyabetin sebep olduğu göz hastalıkları üzerine
çalışıldığından dolayı veri seti için hazırlanmış, doktorların teşhisleri bulunan ve normal(sağlıklı),
diyabetik retinopati, katarakt ve glokom olarak etiketlenmiş veriler seçilerek çalışma
gerçekleştirilmiştir. Veri setinden alınan veriler dengesiz durumdaydı. Örneğin normal(sağlıklı) sınıfı
için 4834 fundus fotoğrafı bulunurken diyabetik retinopati hastalığı için 165 verimiz bulunmaktaydı.
Sağlıklı veri sayısı daha fazla olduğundan dolayı eğitilen modellerde aşırı öğrenme ile karşılaşıldı.
Bundan dolayı ilk başta veri seti için sağlıklı veri sınıfından 1340 fundus fotoğrafı random olarak
seçilerek sağlıklı veri için veri sayısında azaltma işlemi gerçekleştirildi. Yeni oluşan veri seti için sınıf
dağılımlarını Şekil 3’de görülmektedir. Aynı şekilde sağlıklı verilerden random olarak 800 veri seçilerek
Şekil 4’deki veri seti oluşturulmuştur.
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Şekil 3- Normal veri sınıfından random 1340 verinin seçilmesi sonrası veri dağılımı (0:Normal
1:Katarakt 2:Diyabetik Retinopati 3:Glokom)

Şekil 4- Normal veri sınıfından random 800 verinin seçilmesi sonrası veri dağılımı (0:Normal
1:Katarakt 2:Diyabetik Retinopati 3:Glokom)
Buna rağmen veri seti halen dengesiz olduğundan dolayı gerçekleştirilen çalışmada bu veri seti dışında
dengesiz veriler için uygulanan yöntemler ile yeni veri setleri oluşturuldu. Dengesiz veri sınıfları için
en çok kullanılan SMOTE ve ADASYN veri artırma yöntemleri kullanılarak eğitim verisi için daha
dengeli veri setleri oluşturulmuştur. Veri seti gerçekleştirilen tüm eğitimlerde 80:20 eğitim (train) ve
test olarak ayrıldı ve çalışmalarda bu şekilde kullanıldı.
Tablo 1: Eğitim için kullanılan veri setleri
Normal (sağlıklı)

Katarakt

Diyabetik
Retinopati

Glokom

Veri seti 1

1076

460

132

467

Veri seti 2

640

640

640

640

Veri seti 3

1076

467

1117

467

Veri seti 1 : Sağlıklı sınıfını random olarak azalttığımız 1340 ve diyabetik retinopati, katarakt ve glokom
sınıfların ilk hali bunan Şekil 3’deki veri setinin eğitim için ayrılan verilerini bulundurur.
Veri seti 2: Sağlıklı veri sınıfından random olarak seçilen 800 fundus fotoğrafı ve diyabetik retinopati,
katarakt ve glokom sınıflarının görüntüleriyle oluşturulan Şekil 4’deki veri kümesinden eğitim için
ayrılan verilerin SMOTE yöntemi kullanılarak oluşturulmuş veri setidir.
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Veri seti 3: Veri seti 1 kullanılarak ADASYN yöntemi ile oluşturulmuş eğitim veri setidir.
Veri sayıları dengeli hale getirildikten sonra VGG16, VGG19 modelleri kullanılarak eğitim
gerçekleştirilmiştir. VGG16 ve VGG19 modelleri için transfer öğrenmesi önceden eğitilmiş imagenet
ağırlıkları kullanılarak yani verileri model üzerinde eğitilirken öğrendiği ağırlıkları kullanarak eğitilecek
modeller tanımlandı. VGG16, VGG19 modeline flatten ve dense çıkış katmanı eklendi ve çıkış
katmanında sigmoid aktivasyon fonsiyonunu kullanıldı
Tablo 2: Eğitilen modelin test sonuçları
Ver Seti 1

VGG16
VGG19

Veri Seti 2

VGG16
VGG19

Veri Seti 3

VGG16
VGG19

SGD
loss: 0.83
acc: 0.69
loss: 0.77
acc:0.71
loss: 0.76
acc: 0.69
loss: 0.82
acc: 0.65
loss: 0.68
acc: 0.74
loss: 0.76
acc: 0.71

Adam
loss: 0.56
acc: 0.81
loss: 0.74
acc: 0.70
loss: 0.41
acc: 0.83
loss: 0.52
acc: 0.79
loss: 0.43
acc: 0.86
loss: 0.51
acc: 0.82

Adagrad
loss: 0.69
acc: 0.73
loss: 0.74
acc: 0.70
loss: 0.76
acc: 0.69
loss: 0.80
acc: 0.68
loss: 0.68
acc: 0.73
loss: 0.70
acc: 0.72

Göz fundus fotoğrafları oluşturulan modellere verilmeden önce 224*224*3 boyutlandırma yapıldı.
Oluşturulan veri setleri kullanılarak VGG16, VGG19 modelleri üzerinde eğitimler gerçekleştirildi.
Modeller oluşturulduktan sonra farklı parametrelerle derlenmiş ve farklı model eğitimleri sağlandı.
Modellerimiz için SGD, Adam, Adagrad optimizerları kullanılarak eğitimler gerçekleştirilmiştir.
Gerçekleştirilen tüm eğitimler 20 epoch boyunca eğitilmiştir ve batch size 32 olarak ayarlanmıştır.
Eğitilen modelin test verisi için elde edilen sonuçları Tablo 2’de görülmektedir.Tabloda sınıflandırma
doğruluğu : acc; hata oranı ise loss değerleriyle sunulmuştur.
Farklı optimizerlar ile çalışıldığında veri seti için ADAM optimizerı diğer optimizerlara göre daha iyi
performans göstermiştir. Model eğitimleri sonucunda elde edilen en iyi sınıflandırma başarısının
ADASYN yöntemi ile oluşturulan Veri Seti 3, VGG16 modelinde Adam optimizer kullanarak %86
başarı ve %43 hata oranı elde edilmiştir. ADASYN veri setiyle ADAM optimizer ile eğitilen VGG16
eğitim süreci Şekil 5’de gösterilmiştir.
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Şekil 5- ADASYN veri setiyle ADAM optimizer ile eğitilen VGG16 eğitim süreci
SONUÇ
Bu çalışmada ODIR veri tabanı kullanılarak göz fundus görüntülerinden diyabetin sebep olduğu göz
hastalıklarının tespiti gerçekleştirilmiştir. Farklı boyuttaki verileri dengelemek için farklı veri artırım
modelleri uygulanmıştır. Eğitim için derin öğrenme algoritmalarından olan VGG16 ve VGG19
modelleri kullanılmıştır. Modeller eğitirken SGD, Adagrad, Adam optimazerlerı kullanılarak
karşılaştırma yapılmıştır. Elde edilen sınıflandırma doğrulukları sunulmuştur. Sonuçlar incelendiğinde
en iyi sınıflandırma doğruluğunun ADASYN yöntemi ile oluşturulan Veri Seti 3 kullanılarak VGG16
modelinde Adam optimizerı ile %86 olarak elde edildiği görülmektedir.
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Abstract
In the construction sector, new building materials are needed every day in line with the expectations
of human beings. Electrically conductive concrete is a special concrete that has the potential to be
used for different purposes. Recently, intensive scientific research has been carried out on electrically
conductive concrete, which is among the new generation building materials. However, as a cementless
concrete, studies in the literature on electrically conductive polymeric concretes are very limited. The
aim of this study is to investigate the effects of ferrochrome aggregate as filling material and carbon
fiber as conductive fiber on polymeric concretes. Within the scope of the study, 6 different mixtures
were produced depending on the combination of silica sand, recycled ferrochrome aggregate and
carbon fiber. Compressive strength, flexural strength, electrical conductivity, Ultrasonic Pulse
Velocity (UPV) and Leeb hardness tests were performed on prismatic and cube samples obtained
from the mixtures. The results proved that carbon fiber is very effective on polymer concretes.
Keywords: carbon fiber, electrical resistivity, ferrochrome, polymer concrete.
Özet
İnşaat sektöründe, insanoğlunun beklentileri doğrultusunda, her geçen gün yeni yapı malzemelerine
ihtiyaç duyulmaktadır. Elektriksel iletken beton farklı amaçlarla kullanım potansiyeli olan özel bir
betondur. Son zamanlarda yeni nesil yapı malzemeleri arasında yer alan elektriksel iletken betonlar
üzerinde yoğun bilimsel araştırmaları yapılmaktadır. Ancak çimentosuz bir beton olarak, elektriksel
iletken polimer betonlar üzerinde literatürdeki çalışmalar çok sınırlıdır. Bu çalışmanın amacı, dolgu
malzemesi olarak ferrokrom agregası ve iletken lif olarak karbon fiberin polimerik betonlar
üzerindeki etkilerini araştırmaktır. Çalışma kapsamında silis kumu, geri dönüşümlü ferrokrom
agregası ve karbon fiber kombinasiyonuna bağlı olarak 6 farklı karışım üretilmiştir. karışımlardan
elde edilen prizmatik ve küp numuneler üzerinde basınç dayanımı, eğilme dayanımı, elektriksel
iletkenlik, Ultrases Dalga Hızı (UPV) ve Leeb sertliği testleri gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar karbon
fiberin polimer betonlar üzerinde çok etkin olduğunu kanıtlamıştır.
Anahtar Kelimeler: elektrik özdirenç, ferrokrom, karbon fiber, polimer beton.
INTRODUCTION
The application of polymer concrete (PC), which has a much higher strength and durability than
cement-based materials, is increasing rapidly in many constructions. The much faster curing time of PC
than cement-based materials is an important factor in construction applications. Compared to Portland
cement concrete, it was stated that the compressive and tensile strengths of PC were relatively stronger
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(Gomez-Heras et al., 2020). Recently, there has been an increasing interest in studies on reinforced
polymer concrete (RPC). In RPC, inorganic materials, binding fibers, polymers, fillers, additives, and
cement are used as aggregates. With the RPC mixture, materials with high strength, low permeability,
and high resistance to corrosion and abrasion could be produced compared to normal concrete. The
performance of RPC is affected by the polymer distribution in the matrix and the interface properties of
the polymers (Hazimmah et al., 2011; Sherir et al., 2015). When the polymer emulsion, which has high
adhesion strength and plasticity, is mixed with water, cement, and aggregates, it disperses easily at the
interface of the matrix and forms a high-adhesive polymer that increases the tensile strength, and fracture
resistance of the concrete (Caimi et al., 2018). It has been reported that the tensile and compressive
strengths of different types of concrete in reinforced polymer concrete increase with increasing strain
rates (Hao & Hao, 2013). Hassani et al. (Hassani Niaki et al., 2018) investigated the mechanical
properties such as compressive, flexural, and tensile strength of silica sand filled polymer concretes
using epoxy resin. Niaki et al. (Niaki et al., 2018) investigated the effects of aggregate amount on the
compressive strength, flexural strength and tensile strength of polymer concrete obtained with epoxy
resin. Hu et al. (Hu et al., 2018) carried out mechanical tests using high specific strength fibers to
increase the bending performance of epoxy polymer concrete (EPC). Gagandeep (Gagandeep, 2021)
reported that the amount of resin in the composition of the produced PC had a great effect on the flexural
strength and resulted in the maximum compressive, and flexural strength of the PC sample. The most
commonly used resin types are epoxy and polyester resins, due to their high strength and resistance to
chemical degradation. In particular, epoxy resin is preferred more because of its cost and ease of supply
(Thari et al., 2020). In addition, epoxy is the most applied thermoset polymer in PCs as it has important
mechanical properties, low cure shrinkage, and strong coherence with aggregates (Ahangari &
Fereidoon, 2015). Carbon fiber is a material with low density, high hardness, high chemical resistance,
and high conductivity. Carbon fiber reinforced polymer concrete has been shown to have advantages
such as high strength, stiffness, plasticity, and durability (Liu et al., 2019). Also, it has been reported in
the literature that carbon fiber reinforced polymer concrete shows high crack stress density factor
(Farooq & Banthia, 2022). There are studies on the use of silica in ferrochrome aggregate for the
preparation of conventional cements (Kumar et al., 2014). Ferrochrome is indicated as the main waste
material that could be used as a potential raw material for the construction industry. It can be partially
used instead of cement to prepare normal concrete with high mechanical strength and low energy
consumption (Acharya & Patro, 2016). Polyester and different aggregate components are used to prepare
an optimized PC. It is stated that the optimum composition with the highest bending strength is silica
sand. It has been reported that the use of silica sand as a fine aggregate in PCs contributes to the
mechanical properties and chemical strength of polymer concrete (Niaki et al., 2018). Experimental
studies of polymer concrete containing epoxy as a binder, gravel as aggregate, and silica sand as a filler
revealed that the mechanical properties of PC containing fillers improved when compared to unfilled
PC (Bărbuţă et al., 2010). In this study, the mechanical properties of epoxy/silica sand, ferrochrome,
carbon fiber PCs were investigated. Compressive strength, flexural strength, electrical conductivity,
Ultrasonic Pulse Velocity (UPV) and Leeb hardness studies were optimized with the appropriate
percentages of the above-mentioned materials to obtain six different PCs. The main purpose of the
research was to learn whether the recycled ferrochrome aggregate could be evaluated in conductive
polymeric concretes.
MATERIALS AND METHODS
Material
Polives 701 Bisphenol-A based epoxy was preferred as the binder material in the mixtures. Metil
etil keton peroksit (MEK- peroksit) was used as a hardener in polymer concrete mixtures. Cobalt was
used as a set accelerator in polymer concrete mixtures. Polymer concrete mixes consist of two different
groups using silica sand and recycled ferrochrome aggregate. 12 mm long, 7.2 um diameter, and 0.00155
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electrically resistant CF has been used as conductivity enhancing fiber. For the production of polymer
concretes, cobalt and MEK were added to the weighed epoxy and mixed for 5 minutes. Then, sand,
which was used as filling material, was added and mixed again for 5 minutes. After the matrix and phase
materials were combined, CF was added at the rates indicated in Table 1 and mixing was continued for
another 1.5 minutes, then they were placed in prismatic and cube molds for different test purposes.
Experimental test setup flow is shown in figure 1.
Table 1. Mixture properties of polymeric concretes.
No
1
2
3
4
5
6

Specimen code
Silica
FRC
Silica-FRC
Silica-CF
FRC-CF
Silica-FRC-CF

SS (%)
66.12
0
33.06
65.25
0
32.62

FRC (%)
0
66.12
33.06
0
65.25
32.63

Epoxy (%)
33.06
33.06
33.06
33.06
33.06
33.06

Cobalt (%)
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33

MEK (%)
0.49
0.49
0.49
0.49
0.49
0.49

CF (%)
0
0
0
0.75
0.75
0.75

Figure 1. Experimental test setup flow.
Test Methods
Bending and compressive strength tests were carried out in accordance with the TS EN 196-1
standard (TS EN 196-1, 2005) on 40 x 40 x 160 mm prismatic and 50 mm cube specimens, respectively.
Ultrasonic pulse velocity (UPV) and Leeb hardness tests were performed as non-destructive methods
before subjecting them to mechanical tests on the same specimens. UPV tests were performed according
to ASTM C597 (ASTM C597, 2009). The ASTM A956 standard (ASTM A956, 2006) was used to
determine the Leeb hardness of the produced samples. The measurement of the resistances of electrically
conductive mortars was carried out by the two-point uniaxial method. This method is also used
frequently in the literature (Dehghanpour & Yilmaz, 2020; El-Dieb et al., 2018; Sassani et al., 2017). In
this method, a potential difference is applied between the two ends of the specimen, and the amount of
current realized is measured. The resistance (R) of the specimen is obtained by putting the current value
and applied voltage (V) into ohm's law. The resistivity Ω.cm is calculated from the 𝜌 = 𝑅. 𝐴/𝐿. In this
equation, R is the resistance (Ω), A is the cross-sectional area (cm2), and L (cm) is the sample length.
RESULTS AND DISCUSSION
The compressive strength of pure polymer concretes and carbon fiber reinforced polymer concretes was
shown in figure 2 Filling materials and aggregates are used to improve the mechanical properties and
reduce the construction cost. In addition, PC is intended to achieve high compressive strength (Lokuge
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& Aravinthan, 2013). It has been stated in the literature that the amount of epoxy is an important factor
in the total volume to achieve maximum compressive strength. It has also been reported that filler should
be used to achieve maximum tensile strength (Elalaoui et al., 2012). It was observed that the compressive
strength of FRC filled PC in undoped polymer concrete was improved more than the other samples.
While the compressive strengths of FRC filled polymer concrete was measured at approximately 108
MPa, 12% and 21% lower compressive strength were tested in silica filled and Silica-FRC filled polymer
concrete, respectively. The lowest compressive strength observed in Silica-FRC filled PC in pure
polymer concrete could be explained by its inability to prevent compressive strength compared to well
workable polymer concrete. The compressive strength of carbon fiber reinforced FRC and Silica-FRC
filled polymer concrete was between 84 and 92 MPa, while the compressive strength of carbon fiber
reinforced silica filled polymer concrete was approximately 62 MPa. Although the resin and carbon
fiber content are the same in filled polymer concretes, the higher compressive strength of the FRC-CF
sample could be attributed to the better compressibility of the mixture. In addition, the lowest
compressive strength in the carbon fiber reinforced filled samples could be explained by the lowest bulk
density and the largest porosity in the Silica-CF sample (Farooq & Banthia, 2022). The FRC sample
showed the highest compressive strength, providing the lowest porosity and highest density. The
reduced compressive strength with carbon fiber reinforcement could be attributed to the relatively low
bonding and porosity of the fibers. The FRC-CF sample showed sufficient compression with carbon
fiber, showing low porosity and high density compared to other reinforced samples. Thus, the high
compressive strength of FRC-CF polymer concrete could be explained by the general compatibility of
carbon fibers with resin.

Figure 2. Compressive strength results.
A graphical comparison of the flexural strength test results of both pure and carbon fiber reinforced
filled polymer concretes based on the measured values of the maximum load force is shown in figure 3.
Contrary to the compressive strength test results, carbon fiber reinforcement to polymer concrete
mixtures improved the flexural strength of polymer concrete. As Choi et al. (Choi et al., 2014) stated,
carbon fiber reinforcement of polymer concretes causes a decrease in compressive strength while
increasing flexural strength. Similarly, it was emphasized by Guler (Guler, 2018) that carbon fiber
reinforcement showed a significant increase in the flexural strength of concrete and decreased the
compressive strength. The flexural strength measured in test samples 1-3 without carbon fibers reached
a maximum value of 16 MPa. The flexural strength measured in test samples 4-6 with 0.75% carbon
fiber content reached a maximum value of 19.3 MPa. The flexural strength of the carbon fiber reinforced
samples increased by 11%, 20%, and 17%, respectively, compared to the pure samples. Although the
amount of carbon fiber added to the filled polymer concrete samples was equal, the flexural strength
values of Silica-CF and Silica-FRC-CF samples were found to be 23% and 16% lower, respectively,
compared to the FRC-CF sample. The carbon fiber greatly improved the flexural strength of the sample
by increasing the bond strength between the cement matrix and carbon fiber. In addition, the carbon
fiber content in the sample helped to increase the compression ratio in polymer concrete. Thus, it could
be stated that the carbon fiber reinforcement shows high ductility in the ferrochrome filled polymer
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sample, supporting the increase in flexural strength. As a result, it could be said that the addition of
carbon fiber to polymer concrete provides high efficiency in improving flexural strength values. It could
be concluded that carbon fiber reinforcement reduces the compressive strength of polymer concrete,
increases flexural strength, and ultimate load after cracking. In addition, the decrease in compressive
strength of carbon fiber addition could be associated with a decrease in the modulus of elasticity, while
the increase in flexural strength could be explained by maximum lateral displacement (Kim et al., 2015).

Figure 3. Compressive strength results.
As seen in figure 4, although the resistance difference between the groups was large, the carbon fiber
additive significantly improved the conductivity of the polymer concrete samples. The resistivity values
of pure samples were 66%, 77%, and 65% lower than the resistivity values of filled polymer concretes
containing 0.75% carbon fiber, respectively. The fact that the conductive carbon fiber reinforcement
content is equal in Silica-CF, FRC-CF, and Silica-FRC-CF samples could be explained by the fact that
the resistivity values are close to each other. It could also be stated that the conductive mesh network in
the cement matrix densely overlaps, reducing the sample resistivity. The lower resistivity of samples
containing carbon fiber in polymer emulsion compared to pure samples could be attributed to the
accumulation of fiber particles in cement hydration products and porous structures. As Wang et al.
(Wang et al., 2020) stated, it could be said that the clustered carbon fiber particles form a dense and
conductive matrix structure by forming a film layer with the cement matrix. Carbon fiber doped in equal
proportion (0.75%) to silica sand and ferrochrome filled polymer emulsion forms a conductive network
in porous structures, ensuring that material conductivity is relatively equal. Thus, it could be concluded
that the presence of silica sand or ferrochrome filler in the sample does not affect the sample resistance
much. In addition, it could be noted that the conductive component, carbon fiber, does not affect the
interface transition region between the filler materials.
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Figure 4. Electrical conductivity test results.
The results of Comparative Ultrasonic Pulse Velocity (UPV) analysis of pure samples and carbon fiber
reinforced samples are shown in figure 5. UPV values decreased with the addition of CF to pure samples.
UPV test results in each of the Silica and Silica-FRC samples resulted in relatively close values. While
the ultrasonic pulse velocity difference between the pure Silica sample and the Silica-CF sample was
4%, there was a 3% ultrasonic pulse velocity difference between the Silica-FRC and Silica-FRC-CF. In
contrast, the UPV analysis results of the FRC sample measured 2.61 km/s for pure FRC and 2.08 km/s
for FRC-CF. The 20% difference in these samples could be attributed to the inhomogeneous distribution
of the carbon fiber particles. Although the CF content in the concrete is the same in each sample, the
variable results in the UPV results could be explained by the porous structure in the concrete. The higher
UPV value of the Silica-CF sample compared to the FRC-CF and Silica-FRC-CF samples could be
attributed to the decrease in the porous structure in the concrete structure and the increase in the density.
The increase in density in the Silica-CF sample increased the ultrasonic pulse rate and reduced the time
the impact was transmitted through the concrete sample thickness (Borhan & Al Karawi, 2020). Also,
Zalegowski (Zalegowski, 2021) reported that UPV is related to path length and that with increasing path
length, there will be a decrease in UPV. In addition, Ersoy et al. (Ersoy et al., 2019) reported that if the
UPV value is below 1.5% in concrete samples of different lengths containing particles, the UPV is not
affected by the sample size. As a result, when polymer concretes with the same sample sizes are
considered, it could be stated that CF added to Silica sand, which has a denser structure than
ferrochrome, contributes more to the increase of UPV value compared to FRC and Silica-FRC samples.

Figure 5. Ultrasonic pulse velocity test results.
Figure 6 shows the Leeb hardness test results of pure samples and samples containing CF. When the
Leeb hardness results of the pure samples were compared, it was seen that the highest Leeb hardness
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value (632 HL) was determined in the Silica-FRC sample. Leeb hardness values of pure Silica and pure
FRC samples were 13% and 2% lower, respectively, compared to pure Silica-FRC. It has been seen that
the Leeb hardness values of the samples increased with CF reinforcement to the pure samples. Among
the CF reinforced samples, the highest Leeb hardness value (639 HL) was determined in the FRC-CF
sample. Compared to the FRC-CF sample, the Leeb hardness value of the Silica-CF sample is 3% less,
while the Leeb hardness value of the Silica-FRC-CF sample is 2% less. Kovler et al. (Kovler et al.,
2018) stated that there is a relationship between Leeb hardness and compressive strength. Accordingly,
the increase in compressive strength could be seen relatively linearly in the Leeb hardness value. In
addition, Gomez-Heras et al. (Gomez-Heras et al., 2020) reported that porosity affects the Leeb hardness
value. When these evaluations are considered, it is seen that the Leeb hardness values of the CF
reinforced specimens decrease, while the compressive strength values increase. It was observed that the
CF additive added to the mixtures at the same rate had a relatively higher Leeb hardness value in the
FRC-CF sample compared to the Silica-FRC-CF sample. The compressive strength results of the
samples doped with CF and the Leeb hardness values of the samples doped with CF show parallelism.
Similar to the compressive strength results, the highest Leeb hardness value was obtained in the FRCCF sample. Song et al. (Song et al., 2016) reported the average Leeb hardness of silicate-based concrete
as 405 HL in their study. On the other hand, the measured Leeb hardness values of the CF added samples
ranged between 618-638 HL. Thus, it could be concluded that CF additive, which increases Leeb
hardness, could be preferred in polymer concrete.

Figure 6. Leeb Hardness test results.
CONCLUSIONS
Compressibility plays an important role in determining the mechanical properties of polymer
concrete. The high compressive strengths of reinforced polymer concrete are associated with carbon
fiber. The lowest compressive strength was observed in silica filled polymer concrete, while the highest
compressive strength was observed in FRC filled carbon fiber reinforced concrete. The effect of carbon
fiber additive on the flexural strength of polymer concrete test specimens was investigated and compared
with pure polymer concrete specimens. The carbon fiber reinforcement added to the polymer concrete
samples had a positive effect on the flexural strength. The highest increase in flexural strength occurred
with the addition of 0.75% carbon fiber to the FRC filled polymer concrete mix. The highest flexural
strength value was measured at 19.3 MPa in the FRC-CF sample. It has been determined that carbon
fiber does not have a significant effect on the compressive strength of polymer concrete but increases
the flexural strength. Based on the preparation of the conductive polymer concrete, the strengths of the
polymer concrete samples were compared by adding carbon fiber to the polymer emulsion content.
Although the epoxy resin and carbon fiber content in the polymer concrete mixtures are the same, the
conductivity of the polymer concretes has been interpreted by changing the filler material types in the
mixture. The resistivity of carbon fiber samples added to the polymer concrete mixture decreased by an
average of 69%. The resistivity values of carbon fiber reinforced conductive polymer concrete samples
were relatively close to each other, which was explained by the fact that the carbon fiber content added
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to the mixture was 0.75% in each sample. It was revealed that there is a relationship between CF
reinforcement and density and UPV in polymer concrete samples. Compared to the ferrochrome filled
polymer concrete, the CF additive contributed more to the reduction of permeability in the concrete
sample by increasing the ultrasonic pulse rate in the silica sand filled polymer concrete. Leeb hardness
test results showed that it had a significant effect on silica and ferrochrome hardness, and CF additive
to polymer concrete contributed to the increase in hardness.
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Özet
Sigorta şirketleri ekonomiye katkılarının artması ile birlikte finansal sistem içerisinde kendisine
önemli bir yer edinmiştir. Ülke ekonomisine katkı sağlayan bu kurumların varlıklarına devam
edebilmeleri sürekli bir kar maksimizasyonu ile sağlanabilmektedir. Sürekli kar maksimizasyonu
sağlamak için ise işletmelerin ellerinde bulundurdukları likiditeyi doğru yönetebilmeleri
gerekmektedir. Bu çalışmada finansal sistem içerisinde önemli bir yerde bulunan sigorta şirketlerinin
kârlılıkları ile likidite durumları arasındaki ilişki incelenmiştir. Veri olarak BIST’te işlem gören dört
hayat dışı sigorta şirketinin 2016-2021 yıllarına ait yıllık finansal oranları alınmıştır. Çalışmada
verilerin incelenebilmesi için korelasyon ve regresyon analizleri yapılmış bağımlı değişken olarak
aktif kârlılığı bağımsız değişkenler ise likidite ve cari oran şeklinde belirlenmiştir. Yapılan korelasyon
analizi sonucunda aktif kârlılığı ile cari oran ve likidite oranı arasında anlamlı pozitif bir ilişki
bulunmuşken regresyon analizi sonuçlarına göre, cari orandaki artışının kârlılığa pozitif etki yaptığı
görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Hayat Dışı Sigorta Şirketleri, Kârlılık ve Likidite, Regresyon Analizi
Abstract
With the increase in their contribution to the economy, insurance companies have gained an important
place in the financial system. The continuation of these institutions, which contribute to the country's
economy, can be ensured by a continuous profit maximization. In order to ensure continuous profit
maximization, businesses need to be able to properly manage the liquidity they hold. In this study,
the relationship between the profitability of insurance companies, which have an important place in
the financial system, and their liquidity status is examined. As data, annual financial ratios of four
non-life insurance companies traded in BIST for the years 2016-2021 were taken. In order to analyze
the data in the study, correlation and regression analyzes were performed, and return on assets was
determined as the dependent variable, while the independent variables were determined as liquidity
and current ratio. As a result of the correlation analysis, a significant positive relationship was found
between the return on assets and the current ratio and the liquidity ratio, while according to the results
of the regression analysis, it was seen that the increase in the current ratio had a positive effect on the
profitability.
Keywords: Non-Life Insurance Companies, Profitability and Liquidity, Regression Analysis
GİRİŞ
Sigortacılık bir risk yönetim aracıdır. Sigorta şirketleri bireylerin ve kurumların risklerini
yönetebilmeleri için önemli işletmelerdir (Bölükbaşı ve Pamukçu, Sigortacılıkta Risk Yönetimi, 2010).
Finansal sektörün devamlılığının sağlanması ve büyük kapasiteli ticari faaliyetlerin yapılabilmesi için
sigorta şirketleri önem arz etmektedir. Bu sebeple sigorta şirketlerinin mali yapılarının güçlü ve
kârlılıklarının yüksek olması gerekmektedir (Çipil, Risk Yönetimi ve Sigortacılık, 2013). Türkiye’de
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sigortacılık sektörü gelişmekte olan bir sektördür. Borsaya kote olmuş olan sigorta şirketi sayısı ise
düşüktür. Bu sebeple BIST’te işlem gören sigorta şirketlerinin kârlılıklarının ve kârlılığını etkileyen
faktörlerin incelenmesi önemlidir. Bu bölümde literatür bilgisi çalışmanın amacı, araştırma probleminiz
ve çalışmanızın önemine yer veriniz.
İşletme kârlılık düzeyleri ve aldıkları risk arasındaki ilişki pozitif yönlü olmalıdır. Riski yüksek olan
menkul kıymet yatırım araçlarının sağlayabileceği kazanç miktarının yüksek olması beklenmektedir
(Aydın, 2019).
Kaynaklar etkin şekilde kullanılmadığında işletme kârlılık düzeyi azalmaktadır. İşletme sermayesinin
kullanımı arttırıldığında ise işletme kârlılığı artmaktadır. Ancak bu şekilde işletme likiditesi
düşmektedir. Bu sebeple likidite oranı ve kârlılık arasında ters yönlü bir ilişki olması beklenmektedir
(Trujillo-Ponce, 2012).
İşletmeler likit varlıklarını finansal piyasalarda yatırıma yönlendirerek değerlendirmektedirler. Bu
sebeple sigorta şirketlerinin likiditesi arttıkça kârlılık düzeylerinin düşmesi beklenmektedir (Barros vd.,
2007).
1. Sigortacılık Sektörü
Sigorta şirketleri kâr amacı güden işletmelerdir ve gelirlerini sattıkları sigorta poliçeleri ile
verdikleri güvence karşılığında aldıkları primlerden elde ederler. Elde ettikleri primlerin bir kısmını
organize finansal piyasalara yönlendirmektedirler (Orhaner, 2013).
Türkiye’de sigortacılık sektöründe yer alan işletmeler kanunen hayat ve hayat dışı alanda aynı anda
faaliyet gösteremezler. Bu sebeple 1998 yılından itibaren yapılan düzenlemeyle sigorta şirketleri hayat
ve hayat dışı sigorta şirketleri olarak sınıflandırılmıştır (Özbolat, 2014). İnsanlar Bireysel Emeklilik
Sistemi katılımcısı olabilmeleri için aracılık faaliyeti yapma yetkisi olan hayat sigorta şirketleri vardır.
Emeklilik ve hayat sigorta şirketi olarak ibaresi yer almak zorundadır (Kaya ve Kahya, 2017).
Sigorta şirketleri ekonomik ve finansal işlevleri sayesinde riskler karşısında ülke ekonomisi içindeki
kayıpların azalmasını sağlamaktadır. Bu sebeple Sigortacılık sektörü geliştikçe finansal sistem içindeki
önemi ve payı artacaktır. BIST’te 2016-2021 yılları arasında işlem gören dördü hayat dışı ikisi hayat
olmak üzere toplam altı sigorta şirketi vardır. Literatür incelendiğinde sigortacılık sektöründe yer alan
işletmelerin faaliyetlerine göre ayrılarak analiz edildiği görülmüştür. Bu nedenle çalışmada BIST’te
işlem gören hayat dışı sigorta şirketlerinin verileri kullanılmıştır.
2. Çalışmada Kullanılan Finansal Oranlar
Aktif Kârlılığı (ROA): İşletme net kârının toplam aktiflere oranına aktif kârlılığı denir.
İşletmelerin dönen varlıkları ve duran varlıkları toplamı aktiflerini gösterir (Al-Shami, 2008; Akintoye
ve Adidu, 2008). İşletmeler için önemli bir kârlılık oranıdır. Bu sebeple işletmelerin kârlılığı ile ilgili
yapılan analizlerde ROA (Return on Assets) dikkate alınmıştır. Aktif kârlılığı hesaplama formülü
aşağıda gösterilmektedir (Jewell ve Mankin, 2011).
Aktif Kârlılığı (ROA) = Net Kâr / Aktif Toplamı
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Likidite Oranı (LO): Likidite oranı, şirketin yükümlülüklerini yerine getirme veya kısa vadeli borçlarını
ödeme gücünü gösteren orandır. Diğer bir deyişle, likidite oranı, şirketin vadesi gelen kısa vadeli
yükümlülüklerini ne ölçüde ödeyebileceğini ölçmek için kullanılabilecek bir orandır (Hampton, 1993).
Likidite oranı formülü aşağıda gösterilmektedir (Chen ve Wong, 2004).
Likidite Oranı (LO) = Likit Aktifler (Kasa + Banka + Menkul Değerler Cüzdanı) / Aktif Toplamı
CO (Cari Oran): Likidite oranı da firma değerini görmek için önemli bir faktördür. Likidite oranı,
şirketin yükümlülüklerini yerine getirme veya kısa vadeli borçlarını ödeme gücünü gösteren bir orandır.
Diğer bir deyişle, likidite oranı, şirketin vadesi gelen kısa vadeli yükümlülüklerini ne ölçüde
ödeyebileceğini ölçmek için kullanılabilecek bir orandır (Başpınar, 2005). Yakında vadesi gelen kısa
vadeli yükümlülüklerini yerine getirmek için, şirketin nakit veya hemen nakde çevrilebilecek diğer
dönen varlıklara sahip olması gerekir (Emiola vd. 2020). Cari oran formülü aşağıda gösterilmektedir.
Cari Oran = (Nakit Değerler + Menkul Değerler Cüzdanı + Alacaklar) / Aktif Toplamı
İşletmenin mevcut toplam dönen varlıkları kullanarak kısa vadeli yükümlülüklerini yerine getirme
kabiliyetini ölçmek için kullanılan bir orandır. Başka bir deyişle cari oran işletmenin sahip olduğu dönen
varlıkların toplam kısa vadeli yükümlülüklere kıyasla ne kadarını karşıladığını gösterir. Yani mevcut
işletme varlıklarının kullanılabilirliğinin toplam kısa vadeli yükümlülüklere kıyasla ne kadarını
karşıladığını gösterir. (Husna ve Satria, 2019).
Literatür Taraması
Literatür incelendiğinde BIST’te işlem gören sigorta şirketlerinin yıllar itibari ile kârlılığına etki eden
faktörlerin belirlenmesi ve verimliliğinin incelenmesi şeklinde çalışmalara yer verilmiştir. Bunun
dışında farklı sektörlerdeki işletmeler için likidite ve kârlılık arasındaki ilişkiler incelenmiş ve
çalışmanın bu kısmında literatürde yapılan benzer çalışmalara yer verilmiştir.
Hrechaniuk, Lutz ve Talavera (2007) çalışmalarında İspanya Litvanya ve Ukrayna’da faaliyet gösteren
sigorta şirketlerinin finansal performanslarını belirleyen unsurları incelmişler ve aktif kârlılığı
değişkeninin bağımlı değişken olarak belirlemişlerdir. Analizler sonucunda elde edilen bulgularda
sigorta şirketlerinin hasar prim oranı ve kaldıraç oranı ile kârlılık arasında negatif bir ilişki olduğu ancak
yatırım harcamalarının artması ile kârlılık arasındaki ilişkinin pozitif yönlü olduğu bulgusuna
ulaşmışlardır.
Ahmed, Ahmed ve Usman (2010) Pakistan’da faaliyet gösteren sigorta şirketlerinin finansal
performanslarının araştırılması amacıyla 2001-2007 yıllarına ait veriler kullanılmıştır. Elde edilen
bulgularda kârlılık ile likidite ve işletme yaşı arasında anlamlı bir ilişki bulamamışlardır.
Peker ve Baki (2011) Sigorta sektöründe faaliyet gösteren üç şirketi likidite, kârlılık ve kaldıraç değerleri
ile finansal performansına göre sıralandırmıştır. Çalışmada likidite oranı ile finansal performans
arasında pozitif bir ilişki olduğu sonucuna varmıştır.
Almajali, Alamro ve Al-Soub 2012 yılında yapmış oldukları çalışmalarında 25 sigorta şirketinin 20022007 yıllarına ait verilerini kullanmış ve finansal performansa etki eden faktörleri incelemişlerdir.
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Finansal performans göstergesi olarak aktif kârlılığı kullanılmış ve şirketlerin likiditeleri ve borç
miktarları ile pozitif anlamlı ilişki tespit etmişlerdir.
Boadi, Antwi ve Lartey (2013) Gana’da faaliyet gösteren 16 sigorta şirketinin kârlılığını etkileyen
faktörleri analiz etmişlerdir. Yazarlar veri aralığı olarak 2005-2010 yıllarına ait finansal oranları
almışlardır. Çalışmada likidite ve kaldıraç ile kârlılık arasında pozitif anlamlı bir ilişki bulmuşlardır.
Doğan 2013 yılında yapmış olduğu çalışmasında sigorta şirketlerinin sermaye yapısı ile kârlılıkları
arasındaki ilişkiyi incelemiş ve bu amaç doğrultusunda 2005-2011 yıllarında İstanbul Menkul Kıymetler
Borsası (IMKB)’de faaliyet gösteren sigorta şirketlerinin aktif kârlılık oranını bağımlı değişken olarak
ve aktif büyüklük, likidite, kaldıraç oranı, hasar primi oranı ve firma yaşı bağımsız değişkenler olarak
belirlenmiştir. Analiz yöntemi olarak korelasyon ve çoklu regresyon analizi uygulayan yazar, çalışma
sonucunda sigorta şirketlerinin hasar prim oranı, kaldıraç oranı ve likit aktiflerinin artması kârlılığını
olumsuz yönde buna karşın aktif büyüklüğünün artması kârlılığını olumlu yönde etkilediği bulgusuna
ulaşmıştır. Aynı zamanda sigorta şirketlerinin yaşı ile kârlılıkları arasında negatif bir ilişki olduğu
sonucuna ulaşmıştır.
Bawa ve Chatta (2013) Hindistan’da bulunan 18 adet hayat sigortası şirketinin kârlılıklarını belirleyen
faktörleri incelemişlerdir. Bunun için 2007-2012 yıllarına ait finansal oranlar kullanılmış ve analiz
yöntemi olarak çoklu regresyon analizi kullanılmıştır. Elde ettikleri bulgularda likiditenin kârlılık ile
pozitif bir ilişkisinin olduğu ancak kârlılık ile sermaye arasında negatif bir ilişki olduğu sonucuna
varılmıştır.
Kaya ve Kaya 2015 yılında Türkiye’de faaliyet gösteren 17 adet hayat sigortası şirketine ait 2008-2013
yılları finansal oranları veri olarak alınmış ve finansal performanslarını etkileyen faktörler panel
regresyon analizine tabi tutmuşlardır. Aktif kârlılığı finansal performans ölçüm kriteri olarak
kullanılmış ve cari oran, işletme büyüklüğü ve kaldıraç oranının arasında anlamlı negatif yönlü bir ilişki
tespit edilmiştir. Bununla birlikte işletmenin yaşı ve yazılan primler arasında ise pozitif yönlü bir ilişki
bulunmuştur.
Akel v.d. (2016) Türkiye’de faaliyet gösteren 36 hayat dışı sigorta şirketinin aktif kârlılığı ile finansal
oranların arasındaki ilişkiler 201-2015 dönemi için panel veri analizi ile tespit edilmiş vaktif büyüklüğü
ve likidite ile kârlılık arasında anlamlı pozitif bir ilişki bulunmuştur.
Doğan ve Topal (2016) yapmış oldukları çalışmalarında BIST’te işlem gören 136 imalat işletmesinin
2005-2012 yıllarına ait finansal oranlarını kullanarak kârlılığı etkileyen faktörleri panel veri analizi ile
tespit etmişlerdir. Çalışmalarında kârlılık değişkenleri olan aktif ve özkaynak kârlılıkları ile cari oran
ve işletme yaşı değişkeni arasında anlamlı bir ilişki bulamamışlardır.
Dizgil (2017) Türkiye’de faaliyet gösteren aktif büyüklüğüne göre belirlenmiş 10 mevduat bankasının
2009-2017 yıllarına ait verilerini kullanmış ve bankaların kârlılığını etkileyen faktörleri ve etki güçlerini
panel regresyon ile analiz etmiştir. Elde ettiği sonuçlar ise faaliyet giderleri oranı ve likit varlıkların
aktife oranı özkaynak kârlılığını negatif yönde etkilediği şeklinde olmuştur.
Koç v.d. (2018) Türkiye’de faaliyette bulunan 8 adet sigorta şirketinin finansal performanslarını 20052016 yılları için incelemişlerdir. Çalışmalarında panel veri analizi uygulamış ve dört farklı model
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oluşturmuşlardır. Elde edilen sonuçlardan aktif kârlılık oranı ve kaldıraç oranının Alınan
Primler/Toplam Aktifler oranına etkisinin pozitifken işletme büyüklüğünün oranına etkisi negatif
bulunmuştur.
Şekeroğlu ve Boyacıoğlu (2021) Türkiye’de faaliyet gösteren katılım ve yatırım bankaları dışında kalan
31 adet ticari bankanın likidite ve kaldıraç yapılarının kârlılıkları üzerindeki etkilerini araştırmışlardır.
2014-2019 yıllarına ait finansal veriler yapısal eşitlik modeli ile analiz edilmiş ve yazarlar likidite
oranının kârlılık oranları üzerinde herhangi bir etkisinin bulunmadığı sonucuna varmışlardır.
Deniz ve Aydın (2022) Türkiye’de faaliyette bulunan yabancı sermayeli hayat dışı sigorta şirketinin
kârlılığını belirleyen faktörleri tespit etmeye çalışmışlardır. 18 adet sigorta şirketini 2010-2020 yıllarına
ait verilerini panel regresyon analizi ile incelemiştir. Elde ettiği sonuçlara göre küçük ölçeğe sahip olan
sigorta şirketlerinin aktif kârlılık değerlerinin faaliyet giderleri, finansal kaldıraç hasar-prim oranından
önemli ölçüde etkilenirken, büyük ölçekli sigorta şirketlerinin ise, likidite oranına sermaye yeterlilik
oranı bağlı olduğu görülmüştür.
YÖNTEM
3.1. Araştırmanın Amacı ve Hipotezler
Sigorta şirketleri son zamanlarda finansal sistemde önemli bir paya sahip olmaktadırlar. Gerek
ekonomiye kaynak aktarımı gerekse de insanların ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli görevler
üstlenmektedirler. Bu çalışmada finansal sistemde önem kazanmış olan BIST’te işlem gören hayat dışı
sigorta şirketlerinin kârlılıkları ile likidite durumları arasında bir ilişkinin var olup olmadığı
incelenmiştir. Genel olarak işletmelerde kârlılık ile likidite arasında negatif yönlü bir ilişki
beklenmekteyken yapılan çalışmalarda daha farklı sonuçlar ile de karşılaşılmaktadır.
Araştırmanın Hipotezi:
Ho: Kârlılık ile Likidite arasında anlamlı bir ilişki yoktur.
H1: Kârlılık ile Likidite arasında anlamlı bir ilişki vardır.
3.2. Araştırmanın Veri Seti ve Yöntemi
Çalışmada BIST’te işlem gören dört adet hayat dışı sigorta şirketinin 2016-2021 yılları
arasındaki yıllık aktif kârlılığı, likidite oranı ve cari oranı verileri alınmış ve analiz yöntemi olarak
korelasyon ve regresyon analizi gerçekleştirilmiştir. Tablo 1’de analizi dahil edilen sigorta şirketleri ve
kodları sunulmuştur.
Tablo 1. Örneklemi Oluşturan Sigorta Şirketleri
KOD

SİGORTA ŞİRKETİ

AKGRT

AK SİGORTA

ANSGR

ANADOLU SİGORTA

RAYSG

RAY SİGORTA
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TURSG

TÜRKİYE SİGORTA

Çalışmada bağımlı değişken aktif kârlılığı ve bağımsız değişkenler olarak ise, likidite ve cari oran
kullanılmıştır. Kullanılan değişken ve kodlar Tablo 2’de sunulmuştur.
Tablo 2. Bağımlı ve Bağımsız Değişkenler
FİNANSAL ORANLAR
KOD

Bağımlı

Bağımsız

ROA

Değişken
AKTİF

-Değişkenler

LO

KÂRLILIĞI
-

LİKİDİTE

CO

-

ORANI
CARİ ORAN

3.3. Analizler ve Bulgular
Çalışmada BIST hayat dışı sigorta şirketlerinin 2016-2021 yıllarına ait yıllık verileri regresyon ve
korelasyon analizine tabi tutulmuştur. Çalışmada regresyon analizi uygulanabilmesi için öncelikle
varsayımların sağlanması gerekmektedir. Çalışmaya ait varsayımlardan bir tanesi normalik
varsayımıdır. Yapılan normallik testinde (Kolmogorov-Simirnov) değişkenlerden Likidite Oranı
normallik varsayımını sağlamamış ve bu açıdan veri yapısının değiştirilmemesi adına regresyon
analizine tabi tutulmamıştır. Verilere ait normallik testi sonucu Tablo 3’te gösterilmiştir.
Tablo 3. Normallik Testi Sonuçları
Kolmogorov-Simirnov Testi
İstatistik

df

Olasılık (p)

ROA (Aktif Kârlılığı)

0.173

24

0.071

LO (Likidite Oranı)

0.194

24

0.020

CO (Cari Oran)

0.153

24

0.152

%5 anlam düzeyi
Tablo 3 incelendiğinde ROA ve CO değişkenlerinin olasılık değerlerinin %5 olasılık değerinden daha
büyük olduğu görülürken (0.071>0.05;0.152> 0.05) LO değişkeninin olasılık değerinin ise % 5 olasılık
değerinin altında kaldığı bulgusuna ulaşılmıştır (0.020<0.05). Bu bilgiler ışığından ROA ve CO
değişkenleri için verilerin normal dağılım özelliği gösterdiğini savunan H0 hipotezi kabul edilirken, LO
değişkeni için H0 hipotezi reddedilmiştir.
Değişkenler arasındaki ilişkinin varlığını ve yönlerini görebilmek amacıyla veriler korelasyon analizine
tabi tutulmuş ve elde edilen bulgular ise Tablo 4’te sunulmuştur.
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Tablo 4. Korelasyon Analizi Sonuçları
LO (Likidite Oranı)

CO (Cari Oran)

ROA

Pearson Korelasyon Değeri

0.639**

0.679**

(Aktif

Olasılık (p)

0.001

0.000

Kârlılığı)

N

24

24

** %1 seviyesinde anlamlılık
Tablo 4 incelendiğinde kârlılık değişkeni ROA değişkeni ile LO ve CO değişkenleri arasında %5 anlam
düzeyinde anlamlı pozitif yönde bir ilişki olduğu görülmektedir. Aktif kârlılığı bir birim arttığında
likidite oranı 0.639 birim artarken, cari oran da 0.679 birim artış göstermektedir. Buradan elde edilen
verilere göre kârlılık ile likidite arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu görülmekte ve likiditenin artması
ile kârlılıkta artış gösterecektir.
Çalışmanın bundan sonraki kısmında regresyon analizi sonuçlarına yer verilecektir. Ancak daha önce
de ifade edildiği gibi Likidite oranı (LO) değişkeni normal dağılım özelliği göstermediği için regresyon
modeline dahil edilmemiştir. Çalışmada bağımlı değişken olarak ROA ve bağımsız değişken olarak CO
kullanılmıştır.
Uygulanan regresyon analizi sonuçları Tablo 5’te sunulmuştur.
Tablo 5. Regresyon Analizi Sonuçları
Katsayı
Constant
-25.865
Cari Oran-CO
25.126
F=18.785, P=0.000;

t
-3.660
4.334
Rsquare=0.461;

Olasılık (p)
0.001
0.000
Durbin Watson= 1.672

Tablo 5 incelendiğinde modelin bir bütün olarak %5 anlam düzeyinde anlamlı olduğu görülürken
(0.000<0.005), bağımsız değişken Cari Oranın bağımlı değişken Aktif Kârlılığını açıklama gücünün
%46,1 düzeyinde olduğu görülmüştür yani kârlılıkta meydana gelen değişimin %46,1’lik kısmı cari oran
ile açıklanabilmektedir. Modelin oluşturulmasında önemli bir varsayım olan otokorelasyon olmaması
varsayımı da Durbin Watson testi ile kontrol edilmiş ve oto korelasyon sorunu olmadığı görülmüştür
(1.546<1.672<2.454; du<d<4-du). Model için sağlanması gereken bir diğer varsayım ise eş varyanslık
varsayımdır. Eş varyanslık için sperman sıra korelasyon testi uygulanmış ve eş varyanslığın var
olduğunu savunan H0 hipotezi %5 anlam düzeyinde kabul edilmiştir (proa = 0.455>0.05; pco =
0.070>0.05). Regresyon model denklemi oluşturulması için gerekli olan tüm şartlar sağlanmış ve
regresyon denklemi aşağıdaki gibi oluşturulmuştur.
Model Denklemi:
Aktif Kârlılığı= -25.865+25.126* Cari Oran
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Model denklemine göre cari oranda yaşanan 1 TL’lik artış aktif kârlılığını 25.126 TL arttıracaktır. Elde
edilen bulgular sonucunda model için H0 hipotezi reddedilmiş ve kârlılık ile likidite arasında anlamlı
bir ilişki vardır bulgusuna ulaşılmıştır.
SONUÇ VE TARTIŞMA
Çalışmada sigorta şirketlerinin kârlılıkları ve likidite arasındaki ilişkinin incelenebilmesi için
aktif kârlılığı bağımlı, likidite oranı ve cari oran bağımsız değişkenler olarak belirlenmiştir.
Türkiye’deki sigorta şirketlerinin kârlılık ve likiditeleri arasındaki ilişkiyi analiz edebilmek için
değişkenler arasında önce normallik testleri uygulanmış sonra korelasyon ve regresyon analizleri
yapılmıştır.
Likidite oranı ve cari oran ile kârlılık arasındaki ilişkinin anlamlı olduğu görülmüştür. Türkiye’de
borsada işlem gören sigorta şirketlerinin az sayıda olması sebebiyle şirket sayısı arttığında artan verilerle
daha kapsamlı bir analiz yapılması mümkündür. BIST’te işlem gören hayat dışı sigorta şirketlerinin
2016-2021 yılları arasındaki altı yıllık süreyi içeren verilerin incelenmesiyle ulaşılan sonuçlara göre
likidite oranı ve cari orandaki artış aktif kârlılığını arttırdığı bulgularına ulaşılmıştır. Bu sebeple
işletmelerin likidite ve kârlılık oranları arasında negatif yönlü bir ilişki olması beklenmektedir.
Çalışmada yapılan analizlerin sonucunda hayat dışı sigorta şirketlerinin likiditeleri ve kârlılıkları
arasındaki ilişkinin pozitif yönlü ve anlamlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Likidite oranı ve cari oran hesaplama formülleri içinde menkul kıymet cüzdanı yer almaktadır. Menkul
kıymet cüzdanı sigorta şirketlerinin yatırımlarıyla oluşturmuş oldukları portföyleridir. Menkul kıymet
cüzdanı içinde yer alan finansal varlıkların getirilerinin yükselmesi sayesinde sigorta şirketlerinin
kârlılık düzeylerinin arttığı ve bu sayede analizlerin sonuçlarında pozitif yönlü ilişki elde edildiği
düşünülmektedir.
Elde edilen sonuçlara göre pandemi döneminde menkul kıymet yatırımlarının getirisi yükselmiş olabilir.
Ayrıca bu dönemde sigorta şirketleri riski yüksek olan menkul kıymet yatırımlarını arttırmış olabilir.
Risk ve getiri arasında doğrusal ilişki vardır. Menkul kıymetin riski yüksek olduğunda kazanma ihtimali
düşüktür. Ancak kazandığında riski yüksek olan menkul kıymet üzerinden elde edilebilecek kazanç
yüksek olacaktır. Bu sebeple likidite oranı ve cari oran ile aktif kârlılığı arasındaki ilişkinin anlamlı
çıktığı düşünülmektedir.
Yapılan araştırma neticesinde literatürde sigorta şirketlerinin kârlılıkları üzerine yapılan analizlerin
sınırlı olduğu görülmüştür. Yapılan çalışmaların içinde likidite oranının sigorta şirketlerinin kârlılığını
etkileyen faktörlerin içinde yer almaktadır. Ancak sigorta şirketlerinin sadece likiditeleri ve kârlılıkları
arasındaki ilişkinin incelendiği ampirik bir çalışmanın literatürde yer almadığı görülmüştür. Literatürde
sigorta şirketleri üzerine yapılmış böyle bir ampirik çalışmanın bulunmayışı çalışmanın yapılmasını
sağlamıştır. Çalışmanın literatüre katkı sağlaması amaçlanmıştır.
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Özet
Bireyin olayları anlama, sorgulama ve yorumlama becerilerinin gelişiminde etkili olan okuduğunu
anlama becerisi, hem bireysel hem de toplumsal gelişimde önemli bir yere sahiptir. Dil edinimi
öncesinde meydana gelen işitme kaybı, bireylerin dil ve buna bağlı olarak akademik becerilerinin
gelişiminde gecikmeye neden olabilmektedir. İşitme kayıplı öğrenciler, dil becerilerinde yaşanan
gecikmeden dolayı okuma becerilerinin gelişiminde çeşitli alanlarda zorlanabilmektedirler. Bilgi
verici metinler; konuları, metin yapıları, düşüncelerin düzenlenmesi ve sözcük çeşitliliği açısından
öykülerden farklılık göstermektedir. Bu farklılık, normal işiten öğrencilerde olduğu gibi işitme kayıplı
öğrencilerin de bilgi verici metinleri okuduğunu anlamada zorlanmalarına neden olmaktadır. Bu
çalışmada, işitme kayıplı öğrencilerin bilgi verici metinleri okuduğunu anlamada yaşadıkları zorluklar
ele alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: Bilgi verici metin, işitme kayıplı öğrenci, okuduğunu anlama becerileri.
Abstract
Reading comprehension skill, which is effective in the development of an individual's ability to
understand, question and interpret events, has an important place in both individual and social
development. Hearing loss that occurs before language acquisition can delay the development of
individuals' language and, accordingly, academic skills. Students with hearing loss may have
difficulties in various areas in the development of their reading skills due to the delay in their language
skills. Informative texts; the themes differ from the stories in terms of text structures, organization of
thoughts and word variety. This difference causes students with hearing loss to have difficulties in
understanding what they read, as in students with normal hearing. In this study, the difficulties
experienced by students with hearing loss in understanding reading informative texts are emphasized.
Keywords: Informative text, reading comprehemnsion skills, student with hearing loss.
GİRİŞ
Dil edinimi öncesi gerçekleşen işitme kaybı nedeniyle işitme kayıplı öğrenciler, dil becerileri
ve buna bağlı olarak akademik becerilerin gelişiminde gecikme yaşamaktadırlar. Bu durum, işitme
kayıplı öğrencilerin yazılı materyalle karşılaştıklarında zorluklar yaşamalarının temelini
oluşturmaktadır (Goldin-Meadow ve Mayberry, 2001; Schirmer, 2000; Schirmer, Bailey ve Lockman,
2004). Bu çalışmada, işitme kayıplı öğrencilerin bilgi verici metinleri okuduğunu anlamada yaşadıkları
zorluklar üzerinde durulmuştur.
Okuma, okunan metindeki olayın veya bilginin kişinin kendi deneyimleri ile birleştirilerek
anlamlandırılmasıdır (Davenport, 2002; Gunning, 2003; Richek, Caldwell, Jennings ve Lerner, 2002;
Schirmer, 2000). Kişinin kendi deneyimleri, metinden anlam çıkartılmasının, diğer bir ifadeyle anlamın
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yapılandırılmasının ön koşuludur. Anlamı yapılandırmada, okuma materyalinin türü ve okunabilirlik
düzeyi önemli rol oynamaktadır. Özellikle okumada zorluk yaşayan öğrenciler için okuma
materyallerinin düzeyi, öğretimsel uygulamaları belirleme ve geliştirmede önemlidir (Richek ve
diğerleri, 2002).
Genel olarak öykü ve bilgi verici metinler olarak ayrılan metin türleri, yazılma amaçlarından,
düşüncelerin düzenlenmesinden ve kullanılan sözcüklerin çeşitliliğinden dolayı birbirinden farklılık
göstermektedir (Medina ve Pilonieta, 2006). İki metin türü arasındaki bu farklılık, öğrencinin
okuduğundan anlam çıkarma sürecini etkilemektedir (Caldwell ve Leslie, 2005; Medina ve Pilonieta,
2006; Reutzel ve Cooter, 2007). Bilgi verici metinler, belirlenen bilginin belli bir düzen ve sıra ile
karşılaştırmalar yapılarak sunulduğu metinlerdir. İlköğretim yıllarında bilgi verici metinleri okuduğunu
anlamanın öyküleri anlamaktan daha zor olduğu bilinmektedir. Bunun olası nedenleri olarak, öğrencinin
daha önce bilgisi/deneyimi olmadığı konuda bir metni okuması, bilgi verici metin yapısının
karmaşıklığı, öğrencinin bu yapılara ilişkin deneyimlerinin yetersizliği ve kullanılan sözcüklerin
bilginin sunulduğu alana özgü olması gösterilmektedir (Caldwell ve Leslie, 2005).
İşitme kayıplı öğrencilerin bilgi verici metinleri okuduğunu anlamada yaşadıkları zorluklar
İşitme kayıplı öğrencilerin bilgi verici metinleri okuduğunu anlamada yaşadıkları zorluklar; (a)
sözcüklerin anlamına ulaşmada, (b) konu bilgisinde, (c) sözdiziminde, (d) metin yapısında ve (e)
okuduğunu anlama stratejilerinde yaşanan zorluklar şeklinde ele alınabilir (Kelly, 2003).
a) Sözcüklerin anlamına ulaşmada yaşanan zorluklar: Normal işiten öğrencilerde olduğu gibi işitme
kayıplı öğrencilerde de okuduğunu anlama ve sözcük dağarcığı arasında doğrudan bir ilişki vardır
(Geers, Nicholas ve Moog, 2007). İşitme kayıplı öğrencilerin okuma becerileri, sözdizimi ve sözcük
dağarcığına yönelik var olan bilgiden önemli derecede etkilenmektedir (Gunning, 2006; Vermeulen,
Bon, Schreuder, Knoors ve Snik, 2007). Çeşitli araştırmalarda, işitme kayıplı öğrencilerin sözcükler
arasında ilişki kurmakta ve cümleleri bir bütün olarak anlamakta zorlandıkları belirtilmiş, bundan dolayı
metnin anlamına ulaşmanın engellendiği vurgulanmıştır (Kelly, 1995). Ayrıca işitme kayıplı
öğrencilerin okuduklarını anlamayı olumsuz yönde etkileyebilecek derecede sözcüklerin genel
anlamları üzerinde durdukları, sözcükleri anlamlandırırken zaman kaybettikleri veya yanlış anladıkları
üzerinde durulmaktadır. İşitme kayıplı öğrenciler, sözcük tanıma ve cümle yapısı ile ilgili sorunlarla
uğraşırken metnin genel anlamına ulaşmakta zorlanmaktadırlar. Sözcüklerin anlamını tahmin etmeye
yönelik stratejilerin etkili kullanılamamasının nedenlerinden biri, sözcük dağarcığının sınırlı olmasıdır.
Bilgi verici metinlerde kullanılan sözcükler, sunulan bilgiye özel olabilmektedir. Sınırlı sözcük
dağarcığı, işitme kayıplı öğrencilerin konuya özgü bu sözcüklerin anlamına metindeki ipuçlarını
kullanarak ulaşmalarını zorlaştırmaktadır.
b) Konu bilgisinde yaşanan zorluklar: Normal işiten veya işitme kayıplı iyi okuyucular, bilgi verici
metinleri okuyup anlatırken metni anlamak ve düşünceleri düzenlemek amacıyla konuyla ilgili geçmiş
bilgilerini kullanırlar. Geçmiş bilgi, konunun genel hatlarıyla veya özel bir durumla ilgili olabilir.
Konuyla ilgili geçmiş bilgi ve deneyimleri sınırlı öğrenciler, okuduklarını daha önceki deneyimleriyle
birleştirmekte zorlanmaktadırlar. İşitme kayıplı öğrenciler, dil becerilerindeki gecikmeden dolayı
normal işiten öğrencilerin kendiliğinden doğal olarak öğrendikleri bilgilere ulaşmakta zorlanabilirler.
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Bilgi ve deneyimlerdeki bu sınırlılık konu bilgilerinin az olmasına ve bu konularla ilgili metinleri
anlamakta zorlanmalarına neden olmaktadır.
c) Sözdiziminde yaşanan zorluklar: Dilin sözdizimi kurallarını yeterince edinememe durumu, işitme
kayıplı öğrencilerin okuduklarından anlam çıkarmalarını zorlaştırmaktadır. Türkçe’nin sözdizimi yapısı,
sözcüklerin görevleri bakımından özne-tümleç-yüklem sıralamasını içermekle birlikte, sözcük köküne
gelen her bir ekin değişik işlevleri yerine getirerek anlam değiştirme özelliği bulunmaktadır. Türkçe
sözcüklerde kökler değişmez, ancak sözcük köküne gelen her bir ek ile diğer bir ifadeyle anlam
değişikliği yaratan “biçimbirimler” yoluyla yeni anlam birimleri oluşur. Bu nedenle sözcüklere eklenen
biçimbirim sayısının fazla olması, okuyucuların metinden anlam çıkarma becerilerini zorlaştırmaktadır.
İşitme kayıplı okuyucuların, metin yapısı zorlaştıkça karmaşık sözdizimi yapılarıyla karşılaştıklarında
anlama ulaşmakta yetersiz kaldıkları görülmektedir. Bunun nedeni, sözdizimi yapısını anlamlandırmak
için bütün okuyucuların metnin bağlamından aldıkları ipuçlarını kullanmalarıdır. Bilgi verici metin
yapıları ve metinlerde kullanılan sözcükler işitme kayıplı öğrencilerin sözdizimine ilişkin ipuçlarını
kullanmalarını ve anlama ulaşmalarını zorlaştırmaktadır (Miller; 2000; Schirmer ve McGough, 2005).
d) Metin yapısında yaşanan zorluklar: Bilgi verici metinleri okuduğunu anlamada öğrencinin bilgi
verici metin yapısına ilişkin bilgisi önem taşımaktadır. Bilgi verici metinlerde metnin organizasyonu,
metnin bir bütün olarak algılanmasını, metindeki en önemli bilginin hatırlanması ve tanımlanmasını,
diğer bir ifadeyle anlamayı etkilemektedir (Schirmer, 2000; Williams, 2005). Bilgi verici metinlerde
açıklama, neden-sonuç ilişkisi, problem-çözüm gibi birkaç metin yapısı bir arada kullanılabilir. Bu
metin yapılarının farkındalığının yaşla ve okuma becerisinin gelişimiyle arttığı ve iyi okuyucuların
metindeki farklı yapıları ayırt ederek okuduklarını hatırlamada bu yapıları kullandıkları bilinmektedir
(Caldwell ve Leslie, 2005; Reutzel ve Cooter, 2007; Richek ve diğerleri, 2002; Schirmer, 2000). İşitme
kayıplı okuyucuların metin yapısına ilişkin gelişimleri, normal işiten okuyuculardan daha yavaş
olabilmektedir. Bu nedenle işitme kayıplı öğrencilerle gerçekleştirilecek uygulamalarda başlangıçta tek
bir metin yapısının kullanıldığı metinler seçilmesi ve metin yapısına ilişkin öğretim yapılması önemlidir
(Schirmer ve McGough, 2005).
e) Okuduğunu anlama stratejilerinde yaşanan zorluklar: Yukarıda sözü edildiği gibi, sözcüklerin
anlamına ulaşmada, konu bilgisinde, sözdiziminde ve metin yapısında yaşanan zorlukların tamamı bilgi
verici metinleri okuduğunu anlamak amacıyla gerekli olan strateji kullanımını etkilemektedir. İşitme
kayıplı öğrenciler ile normal işiten öğrencilerin okuduğunu anlamada kullandıkları stratejilerin aynı
olduğu, ancak işitme kayıplı öğrencilerin dil gelişiminde yaşadıkları gecikmeden dolayı okuma
stratejilerini kullanmada daha az verimli oldukları bilinmektedir (Schirmer, 2000). Bu nedenle işitme
kayıplı öğrencilerin okumayı öğrenme ve geliştirme sürecinde okuma stratejilerinin öğretimi ayrı bir
önem taşımaktadır. Strateji öğretiminde, öğrencilerin yaşlarının, önceki bilgi ve deneyimlerinin göz
önünde bulundurulması ve etkinliklerin anlamlı bağlamlarda, anlamayı destekleyecek şekilde
düzenlenmesi işitme kayıplı öğrencilerin okuduğunu anlamada daha az zorluk yaşamalarını sağlayabilir
(Rasinski ve Padak, 2008).
SONUÇ
Dil becerilerinde yaşanan gecikme ve zorluklara rağmen işitme kayıplı çocuklar, erken cihazlandırma
ile birlikte bireysel ihtiyaçlarına göre düzenlenen nitelikli eğitim ortamı ve programlarına bağlı olarak
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normal işiten yaşıtları ile aynı okuma stratejilerini kullanmakta, benzer süreçlerden geçmekte ve okuma
becerisini kullanabilmektedirler (Chaleff ve Ritter, 2001; Schirmer ve McGough, 2005). İşitme kayıplı
öğrencilerin bilgi verici metinleri okuduğunu anlamada yaşadıkları zorlukların en aza indirilebilmesi
amacıyla metnin konusuna ve kullanılan metin yapılarına dikkat edilmesi, metindeki sözcük ve dil
yapılarının öğrencilerin dil ve bilgi düzeylerine uygun düzenlenmesi ve okuduğunu anlama
stratejilerinin öğretimi büyük önem taşımaktadır.
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Evliya Çelebi Seyahatnâmesi’nde Balkan Nehirleri (Bosna-ArnavutlukKaradağ-Sırbistan-Hırvatistan)*
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Özet
Doğal bir kaynaktan çıkarak deniz, göl ya da bir akarsuya dökülen karasuları için nehir ya da ırmak
tabirleri kullanılmaktadır. Geniş yataklı büyük nehirler genellikle yan kolları olan küçük nehirler
tarafından beslenmektedir. Nehirlerdeki suların temel kaynağı da yağmur ve kar yağışlarıdır.
Osmanlı’nın Batı’da izlediği fetih politikasıyla Rumeli’nin bereketli toprakları adım adım devletin
sınırlarına dahil edildi. Evliya Çelebi, bu toprakları 17. yüzyılın ikinci yarısında ziyaret etmiştir.
Geçtiği yerleri fiziksel, ekonomik, beşerî ve siyasal açıdan incelemiş ve gözlemlerini edindiği
bilgilerle eserine aktarmıştır. Bosna, Arnavutluk, Karadağ, Sırbistan ve Hırvatistan topraklarında da
gezen seyyahın, adı geçen yerlerdeki nehirler hakkında verdiği malumatlar, bu bildirinin konusunu
oluşturmaktadır.
Evliya Çelebi, adını zikrettiği nehirleri kaynağından döküldüğü yere kadar yer yer detaylı yer yer
inceliklerine inmeden incelemiştir. Nehirlerin fiziki yapısı hakkında yaptığı araştırmaları
naklederken; bu doğal oluşumların kıyılarında ya da yakınlarındaki yerleşim alanları, savunma amaçlı
inşa edilen kaleler, nehirleri besleyen yan kollar, ulaşım, çeşitli ticari faaliyetler ve el sanatları
üzerinde de durmuştur. Ünlü seyyah, Balkanların tarihi coğrafyası hususunda da mühim bir kaynak
olan seyahatnâmesinde, çalışmada adı geçen akarsulardan ne şekilde istifade edildiği ya da bu suların
geçtiği yerlere hangi değerleri kattığı üzerinde çeşitli incelemeler ve yorumlarda bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Balkanlar, Evliya Çelebi, Nehirler, Seyahatnâme.
Abstract
The term river is used for territorial waters that come out of a natural source and pour into a sea, lake
or a stream. Large rivers with wide beds are generally fed by small rivers with tributaries. The main
sources of water in rivers are rain and snowfall.
With the conquest policy pursued by the Ottoman Empire in the West, the fertile lands of Rumelia
were gradually incorporated into the borders of the state. Evliya Çelebi visited these lands in the
second half of the 17th century. He examined the places that he visited through a physical, economic,
social, and political perspectives and transferred his observations to his work with the information he
gained. The information given by the traveler, who also visited the lands of Bosnia, Albania,
Montenegro, Serbia, and Croatia, about the rivers in the mentioned places, is the subject of this study.
Evliya Çelebi examined the rivers that he has mentioned from the head to the point where they flow,
partly without going into details but partly in detail. While conveying his research on the physical
structure of rivers; he also dwells on the settlement areas that are built on or around the shores of these
natural formations, castles built for defense purposes, tributaries feeding rivers, transportation,
various commercial activities, and handcrafts. The famous traveler, has made various observations
and comments about how the rivers are utilized and the values that these waters add to the places they
pass through in his travel book, which is also an important source on the historical geography of the
Balkans.
Keywords: Balkans, Evliya Celebi, Rivers, Seyahatnâme.
*

Evliya Çelebi Seyahatnâmesi’nde Bosna coğrafyasında zikredilen nehirlerle ilgili daha önce tarafımızdan Evliya Çelebi
Seyahatnâmesi’nde Bosna Eyaleti Nehir Coğrafyası başlığı ile bir makale yayınladı. Adı geçen makalenin hacmi, tespitini
yaptığımız nehirlerin tamamını belirtmek için uygun olmadığından, seyahatnamede tespiti yapılan Bosna coğrafyasındaki diğer
nehirler bu bildiride ele alınmıştır. Bkz.: Yıldırım, 2022, s. 97-117.
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GİRİŞ
1611 yılında İstanbul’da doğan Evliya Çelebi, 1640-1675 yılları arasında Osmanlı topraklarının
hemen hepsini ve Osmanlı’nın komşu ülkelerini gezmiştir. Rumeli bölgesinin büyük kısmını Özi
Beylerbeyi Melek Ahmed Paşa’nın maiyetinde gezen Evliya, çeşitli kafilelere, elçilik heyetlerine ve
Osmanlı’nın batıya düzenlediği savaşlarda orduya dahil olarak gezilerine devam etmiştir (İz, 1989, s.
711-715). Bu gezilerde gördüğü yerleri, duyduklarını, izlenimlerini birçok yönden Türk kültür tarihi
bakımından oldukça önemli bir külliyat olan seyahatnâmesine aktarmıştır. Seyyahın on ciltten oluşan
eserinin beşinci, altıncı ve sekizinci ciltleri çalışmamızın temel kaynaklarını oluşturmaktadır.
Osmanlı’nın Balkanları ile alakalı çeşitli bilgilere ulaşılan bu ciltlerde, nehir coğrafyası ile ilgili
malumatlar derlenerek, modern çalışmalarla desteklenmiştir.
BALKAN NEHİRLERİ
Kolubara/Kolipare Nehri
Sırbistan’da Jablanik Dağı’ndan doğan Jablanica ile Medvendik Dağı’ndan membasını alan
Obnica adlı iki nehrin, Valyeva’da birleşmesiyle Kolubara meydana gelmektedir (Google Maps,
Kolubara, 2022). Kolubara Nehri, Sava’nın sağ kolları arasında bulunmaktadır. Sava’yı besleyen bu
küçük nehrin suyu tatlıdır (Evliya Çelebi 5/2, 2010, s. 575).
Güzergahı boyunca tenha bir yerleşime sahip olduğu görülen Kolubara’nın kıyı bölgelerinde bazı büyük
köy ve kasabalar da (Lajkovac, Jabucje, Skobalj, Vreoci, Mali Borak, Drazevac, Mislodin, Baric)
bulunmaktadır (Google Maps, Kolubara, 2022). Mesela Valyeva, nehir kıyısında bulunan önemli
yerleşim yerlerinden biridir. Evliya Çelebi, 1660 yılında Varad’dan Bosna’ya giderken bu kasabadan
geçmektedir. Osmanlı idaresi altında bulunan Valyeva, Semendire Sancağı sınırlarındadır ve oldukça
mamur bir yerdir. Kolubara, adı geçen kasabayı ikiye ayırmakta ancak inşa edilen ağaç köprü sayesinde
kıyılar arası ulaşım kolaylaşmaktadır. Akarsular bakımından zengin olduğu ifade edilen Valyeva’da
(Evliya Çelebi 5/2, 2010, s. 574-575), seyyah ve tüccarların konaklayabileceği bir kervansaray
bulunmaktadır. Bu durum bölgede canlı bir ticari hayatın oluşmasını sağlamıştır. Zamanla artan ticari
canlılık, kasabanın ekonomisini doğal olarak etkilemiştir. Mesela debbağ, haddad, semerci, çizmeci vs
gibi küçük el sanatlarının yanında, önemli bir gelir kalemi olarak addedilen değirmenciliğin de öne
çıktığı ve kasabada yirmi dört adet su değirmeninin bulunduğu bilgisi verilmektedir (Kiel, 2012, s. 500501).
Voda-Sirib Nehri
Evliya Çelebi Bosna ziyareti sırasında, adını sahip olduğu zengin gümüş madenlerinden alan Srebnica’yı
da gezmiştir. Bu yerleşim alanının tam ortasında Voda-Sirib Nehri’nin aktığını bildirmektedir. Adı
geçen nehir, kaynağını Srebnica’nın dağlarından almaktadır. Berrak akan ancak küçük olan bu su, Drina
Nehri’ne karışmaktadır (Evliya Çelebi 5/2, 2010, s. 576-577).
Voda-Sirib’in doğduğu dağlar, gümüş madenlerinin yoğun olduğu yerlerdir. Bu sebeple içme suyu
olarak kullanılmaya elverişli değildir. Ancak nehir güzergahında bulunan yerleşim yerlerindeki halkın
bu suyu tükettiği anlaşılmaktadır. Bunun doğal bir sonucu olarak yöre halkında zamanla boğazda yumru
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oluşumuyla kendisini hissettiren ve adına kuşka denilen bir hastalık görülmeye başlandığı bilgisi
verilmektedir (Evliya Çelebi 5/2, 2010, s. 576-577).
Bistrica Nehri
Bistrice1 ya da Bistiriçse şeklinde telaffuz edilen nehir, Bosna-Hersek’te Boljanovici yerleşim alanı
yakınlarındaki Zağor Dağları’ndan kaynağını almaktadır. Küçük bir nehir olan Bistrica, Foça’nın
güneybatısında Drina Nehri’ne dökülmektedir. Nehrin, Drina’ya karıştığı mahalle yakın Süleyman Han
Köprüsü’nün bulunduğu ifade edilmektedir. Nehrin kaynağına yakın yerde, halkı Sırplardan oluşan
Dobropol (Dobro Polje) Köyü bulunmaktadır. Bu nehirde çok çeşitli balıklar çıkmasına rağmen, en iyi
balığın alabalık olduğu belirtilmektedir (Evliya Çelebi 6/2, 2010, s. 563-564).
Bregava Nehri
Havzası yaklaşık 396 km2 olan Bregava (Makropoulos C., Koutsoyiannis D., Stanić, M., Djordjević, S.,
Prodanović, D., Dasić, T., Prohaska, S., Maksimović, C., ve Wheater, H., 2007, s. 415) Bosna
topraklarında bulunan Ustolça/Ustulçe dağlarından kaynağını almaktadır. Aynı zamanda Dol
Kasabası’nın batısında bulunan Dol Deresi’nden de beslenmektedir. Suyu bol olan Dol Deresi,
Ustolça’da yaşayanların un değirmenlerini rahatlıkla işlettikleri bir yerdir. Hersek sınırları içinde aktığı
anlaşılan bu nehir, Hersek Kralı İskemlesi adı verilen bir kayanın altından akarak, Neretva Nehri’ne
karışmaktadır. Bregava’nın üzerinde Üsküplü Koca Mustafa Paşa’nın yaptırdığı tek gözlü köprü,
ulaşımı sağlaması açısından önem taşımaktadır (Evliya Çelebi 6/2, 2010, s. 571, 616).
Islana Nehri
Islana, Hersek’in güneyinde yer alan Bileyke’nin (Bileca) (Kiel, 2019, s. 581) dağlarından sularını
toplamaktadır. Kaynağını aldıktan sonra batıya doğru hareket eden nehir, güzergahında bulunan Hersek
Sancağı’na tabi Popova Nahiyesi’nde yüksek bir dağ dibinde girdap gibi kaybolmaktadır. (Evliya Çelebi
6/2, 2010, s. 573).
Nehir geçişleri genel itibariyle gemiler aracılığıyla yapılsa da Islana’nın üzerine inşa edilen köprünün
de ulaşımı kolaylaştırdığı savunulabilir. Islana Köprüsü, Hersek Sancağı ile Dobra-Venedik sınırında,
dar ve sarp bir noktada yapılmıştır. Aynı bölgede görülen sağlam surlar, Gazi Hüsrev Paşa tarafından
köprü geçişlerinin denetlenmesi ve güvenliğin arttırılması amacıyla vücuda getirilmiştir.
Bosnasarayı’ndan ve Dobra-Venedik’ten hareket eden kervanların kullandığı Islana Köprüsü, gümrük
vergisinin uygulandığı bir geçiş noktasıdır. Ücretler, kervanların yüklerine göre değişkenlik
göstermektedir (Evliya Çelebi 6/2, 2010, s. 573-574).
Radobola/Radobolja Nehri
Bosna-Hersek’teki küçük nehirlerden olan Radobola (Google Maps, Radobolja, 2022), kaynağını Ilıca
bölgesinden (Mikulkaca Dağı) almakta ve Neretva Nehri’ne boşalmaktadır. Neretva’ya varmadan önce
Mostar’da bulunan Tabahane Kasabası’ndan geçmektedir. Bu kasabada nehir üzerinde on dokuz adet
çarklı su değirmenlerinin un öğütmek için işlev gördüğü aktarılmaktadır. Ayrıca Tabahane’deki bağ,
bahçe ve bostanlar bu nehrin suyu ile hayat bulmaktadır. Sulama için kullanılmasının yanı sıra içme
suyu olarak tüketildiği de görülmektedir. Öyle ki Sultan IV. Murad’ın Ruznâmecisi İbrahim Efendi
tarafından, tunçtan imal edilen su boruları aracılığı ile batı-doğu uzantılı bir su şebekesi oluşturulmuştur.
İbrahim Efendi, Tabahane Kasabası’nın varoşunu başlangıç noktası olarak belirlemiş ve Radobola’dan
1

Kaynağını Kosova’da alıp Ak Drin’e dökülen Bistriça Nehri ile karıştırılmamalıdır. Ak Drin ile birleşen Bistriça Nehri’nin
konumu için bkz.: Google Maps, Bistriça Nehri, 2022.
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aldığı suları, Mostar Köprüsü’nün üzerinden geçirmiştir. Bu şebeke suyu çarşı, pazar, hamam, cami,
han, imaret ve medreselerdeki su ihtiyacını karşıladığı gibi Mostar’daki birçok çeşmeden akıtılan suların
da kaynağını oluşturmaktadır. (Evliya Çelebi 6/2, 2010, s. 627, 633-634, 636).
Mostar’da bulunan ve âbıhayat, kevser suyu olarak ifade edilen Neretva Nehri’nin suyu, içmek için son
derece uygun ve faydalı olmasına rağmen tüketimi uygun olmayan Radobola’nın suları, İbrahim Efendi
tarafından şehre dağıtılmıştır. Yöre halkının bir kısmı ile tüccarlar, sindirimi hızlandırdığı ve erken
acıkmaya sebep olduğu gerekçesiyle Neretva suyunu tercih etmemiş, onun yerine Radobola’nın suyunu
tüketmiştir. Ancak Evliya Çelebi, bu düşünceleri niteliksiz olarak değerlendirmektedir. (Evliya Çelebi
6/2, 2010, s. 633-634). İbrahim Efendi’nin de Neretva yerine Radobola’nın sularını şehre neden dağıttığı
da muammadır.
Yadra ve Vuka Nehirleri
Bosna-Hersek’te bulunan Ravna Dağları’nda doğduktan sonra ilerleyerek Yeni Kasaba’nın içinden
geçmektedir. Daha sonra İzvornik Sancağı’nda olan Kolşad Kalesi’ni aşıp Drina Nehri’ne
dökülmektedir (Evliya Çelebi 6/2, 2010, s. 640-642). İlkbahar mevsiminde dağlardaki karların erimesi
sonucunda Yadra’nın suları artmakta ve bunun bir sonucu olarak taşkınlar meydana gelmekte idi. Bu
sebeple Yeni Kasaba’da Yadra üzerine tek göz, geniş ve derin bir köprü inşa edilmiştir (Evliya Çelebi
6/2, 2010, s. 640).
Sava Nehri’nden azmış bir su olarak ifade edilen Vuka; Sava ve Tuna arasında yer alan Sirem
Sancağı’ndan geçmektedir. Sancak sınırlarında bulunan Moravik Kalesi, nehrin kıyısında
bulunmaktadır. Öyle ki kale hendekleri Vuka suyuyla doldurularak güvenli hale getirilmiştir (Evliya
Çelebi 6/2, 2010, s. 648-649; BOA, A. DVNS. MHM. d. 34, 28 Mayıs 1578, 240/511).
Lig, Sumaliçse ve Topla Nehirleri
Lig; Karadağ’da Bahte/Baht Köyü’nden çıkıp, Semendire Sancağı sınırlarında olan Valyeva
Kasabası’na yakın Kolubara Nehri’ne karışmaktadır. Birleşen nehirlerin suları da Sava Nehri’ne
dökülmektedir. Bosna Eyaleti’ndeki Moraviçe Köyü, Lig Nehri kenarında bulunmaktadır (Evliya Çelebi
6/1, 2010, s. 118; 6/2, 2010, s. 533).
Evliya Çelebi, 1661 yılındaki seyahatinde Una’nın Sava’ya döküldüğü mahalde gemi aracılığıyla
Sava’nın kuzey kısmına geçmiştir. Burada Bosna Eyaleti’ne tabi Çernik Sancağı’nı ziyaret eden seyyah,
Sumaliçse’nin Çernik’in ortasından aktığını ve su yüzeyinde çok sayıda değirmenin faaliyet gösterdiğini
ve adı geçen nehrin Sava Nehri’ne döküldüğünü aktarmaktadır. (Evliya Çelebi 5, 1315, s. 517-518).
Topla; Jobça Yaylası’nın2 karlı dağlarından ve Pive Dağları’ndan aldığı sularıyla, Hersek sınırlarında
bulunan Nova’nın içinden geçerek Körfez Denizi’ne karışmaktadır. Nova’da nehrin her iki tarafında,
bölgenin ileri gelenlerinin haneleri bulunmaktadır. Mesela Hacı Hürrem Ağa Sarayı önemli
yapılardandır. Diğer yandan aşağı ve yukarı Nova kalelerinin orta yerinde bulunan Voraniçse Bayırı,
Topla’nın kenarında yer almaktadır. Adı geçen nehir, Nova’nın bağ ve bahçelerini sulamakta; imaret ve
evlerin su ihtiyacını da karşılamaktaydı (Evliya Çelebi 6/2, 2010, s. 589-592).
Mileşeva/Milesevka Nehri
Hersek Sancağı sınırlarında olan Mileşeva, Devel Yaylası dağlarından kaynağını almaktadır (Evliya
Çelebi 6/2, 2010, s. 547; Evliya Çelebi 6, 1318: 424). Jadovnik Dağı olduğu düşünülen yayladan doğan

2

Risa Kasabası’nın kuzeyinde yer alan ve yüksekliği 1.311 metreye varan dağın yaylasıdır. Akar, 2016, s. 13, d. 10.
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nehir, batı-kuzeybatı güzergahında ilerleyerek Lim Nehri’ne karışmaktadır (Google Maps, Jadovnik,
2022).
Kısa bir nehir olan Mileşeva, Lim’i beslediği için önem taşımaktadır. Rotasında yüksek kayalık bir
zeminde kurulmuş olan Mileşeva Kalesi bulunmaktadır (Evliya Çelebi 6/2, 2010, s. 547; Evliya Çelebi
6, 1318: 424). Kaleden sonra ilerleyen nehir, Lim’e karışmadan önce Prepol Kasabası’nın içinden
geçmektedir. Prepol Kasabası güney-kuzey doğrultusunda Lim Nehri tarafından ikiye ayrılmış
vaziyettedir. Bundan ötürü kasaba, aşağı ve daha gelişkin olan yukarı Prepol şeklinde isimlendirilmiştir.
Mileşeva Nehri, Aşağı Prepol’dan kasabaya giriş yapmakta ve Lim’e dökülmektedir. Aşağı Prepol’da
kıyılar arası ulaşımın, kurulan köprüler vasıtasıyla gerçekleştirildiği anlaşılmaktadır (Evliya Çelebi 6/2,
2010, s. 544, 547).
Lim Nehri
Karadağ’da bulunan Maglic Dağları’ndan Plav Gölü’ne doğru akan sular, Lim Nehri’nin kaynağını
oluşturmaktadır. Doğduğu Plav’dan boşaldığı Drina’ya kadar uzunluğu 216,9 km’dir. Drina’nın en
büyük kolu olan bu nehrin oluşturduğu havza alanı 5.784 km2’dir. Karadağ, Bosna-Hersek ve Sırbistan
topraklarından geçen nehrin ana kolları Uvac, Poblacnica, Komaranska Reka, Krusevica, Milesevka,
Sopotnica Dubocica, Gracanica’dan oluşmaktadır (Marković, Vasiljević, Atanacković, Tomović, Zorić,
Tubić ve Paunović, 2012, s. 1; Evliya Çelebi 6/1, 2010, s. 119; 6/2, 2010, s. 540-541).
Lim Nehri kenarında, Murad Hüdavendigar tarafından fethedilen Kovin Kalesi bulunmaktadır. Güneye
doğru ilerledikçe Fatih’in Bosna seferleriyle elde ettiği Prepolye/Prepol Kasabası görülmektedir. Bu
kasabada Lim üzerindeki Fatih Sultan Mehmed Köprüsü, önemli bir geçiş noktasıdır (Evliya Çelebi 6/2,
2010, s. 543).

Resim . Prepol’da Fatih Sultan Mehmed Köprüsü (Derin Tarih, 2022)
Hersek Sancağı dahilindeki Roda/Poda Kasabası, Lim Nehri kıyısında kurulmuştur. Kasabanın inşası
gerçekleşmeden, ilgili yerde beş gözlü, büyük ve geniş bir köprü yapılmıştır. Köprünün varlığı,
bölgedeki yerleşimi hızlandırmış ve kısa süre içerisinde bir Osmanlı kasabası vücuda gelmiştir.
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Buradaki köprünün bakım ve tamir hizmetleri için yakın mahalde bulunan İzlanar, Zagradya,
Bresnovistne ve Severin karyelerindeki halk görevlendirilmiştir. Elbette bu hizmetlerine karşın bazı
görev ve vergilerden muaf tutulmuşlardır. Bölgede İbrahim Paşa hayratı olduğu ifade edilen ve kıyı
şeridi boyunca dizilen on adet dükkân ile iki han ve bir hamam da bulunmaktadır. Adı geçen yapıların
kiralarından elde edilen gelirler, köprünün bakım ve onarım işlerine harcanmaktaydı. Bu köprü aynı
zamanda Roda-Öziçe bağlantısını da kurmaktadır (Evliya Çelebi 6/2, 2010, s. 541, 543).3.
Çetine/Cetina Nehri
Çetine Nehri’nin kaynağı, Dinara Dağı’nın eteklerinde yer alan Glavas, Vukovica ve Batica isimli üç
ayrı pınardır. Özellikle 375 metrede bulunan Glavas Pınarı, suyun en bol olduğu membadır. 105 km
uzunluğundaki bu nehir, topladığı sularla tüm rotası boyunca Hırvatistan kıyılarının güney kesiminde
bulunan Dalmaçya bölgesinden geçmektedir. Kuzeyden güneye doğru inerken 4.000 km2’lik bir havza
oluşturmaktadır. Nehir, son durağı olan Adriyatik Denizi’ne Omis Kalesi yakınlarında dökülmektedir
(Evliya Çelebi 5/2, 2010, s. 623; Ivković, Kepčija, Mihaljević ve Horvat, 2007, s. 225; Ljubenkov ve
Kalin, 2016, s. 136-137).
Çetine kaynağının güneydoğusunda ve nehir rotasında yapay bir göl olan Peruca bulunmaktadır.
Seyahatnamede izine rastlanmayan bu göl, Çetine’nin sularıyla beslenmektedir (Ljubenkov ve Kalin,
2016, s. 136-137). Çetine, büyük bir karasuyu olmamakla birlikte suyunun acı bir özelliği vardır. Nehir
menzili boyunca yeşillik ovalar, bağlar ve bahçeler bulunmaktadır (Evliya Çelebi 5/2, 2010, s. 623, 628).
Çetine üzerinde Gazi Hüsrev Paşa tarafından yaptırılan on üç gözlü ve 500 adım (379 m)4 uzunluğunda
sağlam bir köprü ve büyük kuleler bulunmaktadır. Adını Köprü Dizdarı Baba Ahmed Ağa’dan alan
kuleler, köprünün her iki tarafını süslemektedir. Bu kuleler, çeşitli ordu mühimmatıyla donatılmıştır.
Çok sayıda silahlı erin muhafaza ettiği köprü sayesinde geçişler, güvenli hale getirilmiştir (Evliya Çelebi
5/2, 2010, s. 623).
Yenice, Ergiri, Dirağopol ve Viyosa Nehirleri
Arnavut sınırlarından geçen Yenice’nin yol güzergahında Julad Kalesi, Delvine Sancağı, Kardik Kalesi
ve varoşu bulunmaktadır. Julad Kalesi yakınlarında Kuryeleş Nehri ile birleşen Yenice, Ergiri Nehri’ne
dökülmektedir Yenice, Ergiri’ye doğru yol alırken geçtiği Kardik Kalesi varoşunun su ihtiyacını da
karşılamaktadır. Şebekeli bostanlar ve bahçeler, nehirden alınan sular aracılığıyla sulanmaktadır (Evliya
Çelebi 8/2, 2011, s. 648-649).
Yenice, Ergiri Kalesi Ovası’ndan geçip Ergiri Nehri’ne döküldükten sonra her iki su Venedik Körfezi
ile buluşmaktadır (Evliya Çelebi 8/2, 2011, s. 683). Ergiri Nehri kıyılarında, Avlonya Sancağı
sınırlarındaki Tepedelen Kalesi5 ve Mikat Köyü bulunmaktadır (Evliya Çelebi 8/2, 2011, s. 660, 675).
Ergiri’de ulaşım gerek gemilerle gerekse köprüler aracılığıyla sağlanmaktadır. Nehrin kıyısındaki Lekel
Köyü’nün olduğu mahalde Mehmed Subaşı Köprüsü bulunmaktadır. Yapımında taşın kullanıldığı bu
3

Lim kenarında bulunan Roda’da iaşe temini yapamayacak derecede fakir ve içlerinde ilim ehli bulunmadığından cenazelerini
günlerce kaldıramayacak durumda olan Müslüman köyleri bulunmaktaydı. Bu köylüleri maddi ve manevi rahatlığa eriştirmek
için, yine Roda’da belirlenen bir araziye cami, mescit, mektep ve yaklaşık elli hane inşa ettirilmiş ve köylüler iskân ettirilmişti.
Ancak sipahilerin yaşattığı zorluklardan dolayı, Roda halkı yavaş yavaş dağılmıştır. Bunun üzerine Bosna beyi çeşitli
girişimlerde bulunmuştur. Merkeze ilettiği mektubunda halkın dağılmasını engellemek için Roda’nın kasaba statüsüne
kavuşturulması ve halkına vergi muafiyeti sağlanması hususlarına değinmiştir. Bu girişimler olumlu neticelenmiş ve Roda
Kasabası’nda huzur sağlanmıştır. BOA, A. DVNS. MHM. d. 5, 7 Mart 1566, 25 Mart 1566: h. 1198, 1344; BOA, A. DVNS.
MHM. d. 85, 15 Ekim 1630: h. 651.
4
Osmanlı’da adım ya da ayak şeklinde ifade edilen bu uzunluk biriminin mimari ölçüsü 75,8 cm olarak kabul edilmektedir.
Erdem, 1991, s. 191.
5
Tuna Nehri kenarında Estergon karşısında bulunan Tepedelen Kalesi ile karıştırılmamalıdır. Evliya Çelebi 8/2, 2011, s. 660.
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köprü, tek gözlüdür ve köprünün her iki başında birer adet küçük göz de bulunmaktadır (Evliya Çelebi
8/2, 2011, s. 650).
Su bakımından zengin olan Ergiri Ovası, Dirağopol Nehri’ne de yataklık yapmaktadır. Dirağopol, adı
geçen ovadan kuzeye doğru kıvrıldıktan sonra önce Yenice ardından Viyo(sa) nehirleriyle buluşmakta
ve sonunda bütün sularını Avlonya Körfezi’ne yakın Kuruçay Nehri'ne boşaltmaktadır. Arnavutluk’taki
bu nehrin kıyılarında Ergirikasrı, Zavaraho Köyü bulunmaktadır. Dirağopol, kıyısından geçtiği
Ergirikasrı gibi bazı yerlerin tarım için ihtiyaç duyulan suyunu karşılamakta ve hamamlara taşınan
suların da kaynağı olmaktadır (Evliya Çelebi 8/2, 2011, s. 649, 653).
Viyosa Nehri Görice ve Tırhala dağları ile Semen Yaylası’ndan kaynağını aldıktan sonra Ergiri Nehri’ne
karışmaktadır (Evliya Çelebi 8/2, 2011, s. 660).
Osum, İşkombi ve Diğer Nehirler
Osum Nehri, kendi adıyla anılan Osum ve Tomor6 dağları ile Avlonya Sancağı sınırlarındaki
Iskırapar’dan topladığı sularını Venedik Körfezi’ne taşımaktadır. Güzergahında bulunan Arnavut
Belgradı, Morava Ovası, Kara Osman Beyoğlu Çiftliği’ni geçtikten sonra Elbasan Suyu'na
karışmaktadır. Birleşen Osum ve Elbasan’ın suları Müzakiye Ovası'nı aşarak Baştova Kalesi dibinde
Venedik Körfezi'ne karışmaktadır (Evliya Çelebi 8/2, 2011, s. 672).
Nehir üzerindeki geçişler, mahalline göre gemilerle ya da köprü vasıtasıyla yapılmaktaydı. Mesela
Müzakiye Ovası'nda, Osum kıyılarındaki ulaşım yıl boyunca gemilerle yapılırken; Arnavut Belgradı’nı
ikiye bölen nehrin üzerinde dokuz gözlü bir köprü inşa edilmiştir. Altı taş üstü ahşap olan bu köprü,
Belgrad sınırlarında olan Kazancılar Çarşısı ile Koru Varoş arasındaki iletişimi sağlamaktadır (Evliya
Çelebi 8/2, 2011, s. 672-673).
Osum’un geçtiği yerlerde çeltik tarımı yapılmaktadır. Örneğin Belgrad’ın karşısında bulunan geniş
pirinç tarlalarından bol miktarda mahsul alınmaktadır. Öyle ki nehrin sularıyla yetişen pirinç, tüm
Arnavutluk’un pirinç ihtiyacına yetecek miktardadır. Yine nehir aracılığıyla, şehirdeki bostanların su
ihtiyacı giderilmektedir. Oldukça temiz ve hoş bir su olması, içme suyu olarak kullanılmasını da
sağlamıştır (Evliya Çelebi 8/2, 2011, s. 673).
Sağladığı imkanların yanında çeşitli sebeplerden dolayı zaman zaman taşkınların meydana geldiği de
görülmektedir. Mesela taşkın dönemlerinde kıyısından geçtiği Koru Varoş’un evlerini, Belgrad'ın su
kenarında olan gerek hanelerini gerekse ticari alanlarını sular basmakta ve birtakım olumsuzluklara yol
açmaktaydı (Evliya Çelebi 8/2, 2011, s. 673).
Görice ve Lankaza dağlarından sularını alan İşkombi Nehri ise, Bundukani olarak da ifade edilen
Venedik Körfezi’ne dökülmektedir (Evliya Çelebi 8/2, 2011, s. 697-698). Nehir, güzergahında yer alan
İlbasan’ı yararak akmaktadır. Şehirde ulaşımın ve iletişimin daha rahat sağlanması amacıyla İşkombi
üzerine büyük bir köprü inşa edilmiştir. Bir vakıf eseri olan köprü, ahşaptan imal edilmiştir (Evliya
Çelebi 8/2, 2011, s. 689-700).
İlbasan, Baştova ve Pekin kaleleri, İşkombi kıyısında bulunmaktadır (Evliya Çelebi 8/2, 2011, s. 684,
686-687, 692). Yine nehir boyunca İlbasan’a tabi Lolat, Payova, Peşkim, Kures, Berdaşiş köyleri
bulunmaktadır. Bazıları tımar, bazıları zeamet sahibi olan köylerden serbest olanlar da vardı. Mesela
Berdaşiş, nehir üzerindeki ağaç köprünün tamirine karşılık muaf ve müsellem bir köydür (Evliya Çelebi
8/2, 2011, s. 689).
6

Tomor ya da Tomorika Dağı 2.596 metre yüksekliğindedir. Ali Cevâd, Remzi, 2021, s. 24.
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İşkombi üzerinde çok sayıda değirmenin faal olduğu bilgisini aktaran seyyah, bilhassa Çiçol Köyü
menzilinde, gemiler üzerine işleyen un değirmenlerinin çok süratli olduklarına dikkat çekmektedir. Aynı
zamanda bu nehir vasıtasıyla bağların ve bostanların sulama işlemlerinin yapıldığı da ifade edilmektedir
(Evliya Çelebi 8/2, 2011, s. 689, 697-698).
Avlonya yakınlarında Ergiri ile karışıp Avlonya Körfezi’ne dökülen Aksu Nehri’nin (Evliya Çelebi 8/2,
2011, s. 676) deltasında pirinç üretimi yapılmaktadır. Bununla birlikte nehirde gerçekleştirilen balıkçılık
faaliyetleri ile devletin hazinesine katkı sağlanmaktadır (Kiel, 2001, s. 500-501).
İlbasan’ın içinden akarak Venedik Körfezi’ne dökülen Vaiz (Evliya Çelebi 8/2, 2011, s. 684) ve Arnavud
İskenderiyesi varoşunun içinden geçen Drinaz (Evliya Çelebi 6/1, 2010, s. 127) da Arnavutluk’taki diğer
ırmaklardır.
SONUÇ
Balkanların batı toprakları olarak değerlendirilen Bosna, Arnavutluk, Karadağ, Sırbistan ve
Hırvatistan’daki nehirlere bakıldığında hemen hepsi bir yayladan ya da dağlardan kaynağını alarak ya
başka bir akarsuya boşalıp onu beslemekte ya da deniz ile birleşmektedir. Mesela Kolubara, Lig ve
Sumaliçse suları Sava Nehri’nin; Voda-Sirib, Bistrice, Yadra ve Lim Sava’nın büyük kollarından olan
Drina’nın; Bregava ile Radobola, Dinar Dağları’nın en büyük nehri olan Neretva’nın yan şubelerini
oluşturmaktadır. Diğer nehirler ise genel olarak güneye doğru bir yol çizmekte ve Adriyatik Denizi’ne
boşalmaktadır.
Nehirler, insan yaşamını çeşitli açılardan şekillendirmektedir. Askeri harekatlar neticesinde meydana
gelen ekonomik, sosyal ve kültürel değişimleri en bariz haliyle nehir kıyılarında görmek mümkündür.
Zira bu doğal oluşumlar, takip ettikleri güzergahların çehresini değiştirme gibi bir özelliğe sahiplerdir.
Bu durum, insanın hayatını idame ettirebilmesi için suya duyduğu gereksinimin bir sonucudur. Bitkisel
ve hayvansal ürünlerin üretilebilmesi tarım ve su ilişkisini vazgeçilmez kılmaktadır. Diğer yandan
tarımdan elde edilen birtakım mahsullerin işletilebilmesi için değirmenlere ve değirmenlerin çarklarının
çalışabilmesi için de suya ihtiyaç vardır. Mamur hale getirilen nehir kıyıları arasındaki ulaşım,
köprülerin inşasıyla kolaylaştırılmıştır. Ulaşımın daha rahat hale getirilmesi ticari ürünlerin bir yerden
başka yere aktarılmasına olanak sağlamıştır. Ticaret ağının zamanla daha geniş coğrafyalara yayılması,
farklı kültürler arasında bir etkileşime zemin hazırlamıştır.
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Özet
İslam inancını benimsemiş toplumlarda iş ahlakının İslam’a uygun olması büyük önem taşımaktadır.
İslam iş ahlâkında işgörenlerin iş tatminleri, örgütsel bağlılıkları ve işten ayrılma niyetleri sadece
materyalist bir bakış açısıyla değerlendirilmemekte aynı zamanda işin manevi boyutuna da
odaklanmaktadır. Çalışmamızda İslam iş ahlakının iş tatmini, örgütsel bağlılık ve işten ayrılma
niyetine olan etkisini ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Bu bağlamda, Van ili merkez ilçelerdeki katılım
ve mevduat bankalarında farklı pozisyon ve görevlerde çalışan 151 kişiye anket uygulanmış ve elde
edilen veriler istatistiksel olarak analiz edilmiştir. Verilerin kodlanmasında ve analizinde SPSS 20
paket programı kullanılmıştır. Bu doğrultuda çalışmamızda dört tane ölçme aracı kullanılmıştır.
Bunlar İslam iş ahlâkı ölçeği, iş tatmini ölçeği, örgütsel bağlılık ölçeği ile işten ayrılma niyeti
ölçeğidir. Elde edilen verilerin istatistiksel analizi sonucunda kamu mevduat bankalarında İslam iş
ahlakının iş tatmini ve örgütsel bağlılık üzerinde herhangi bir etkiye sahip olmadığı tespit edilmiştir.
Bunun aksine özel mevduat, kamu katılım ve özel katılım bankalarında İslam iş ahlakının iş tatmini
ile örgütsel bağlılık üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğu sonucuna varılmıştır. Aynı zamanda
İslam iş ahlakının kamu mevduat bankalarında işten ayrılma niyeti üzerinde herhangi bir etkisinin
olmadığı görülmüştür. Fakat özel mevduat, kamu katılım ve özel katılım bankalarında İslam iş
ahlakının işten ayrılma niyeti üzerinde negatif yönlü anlamlı bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: İslami İş Ahlakı, İş Tatmini, İşten Ayrılma Niyeti, Örgütsel Bağlılık
Abstract
It is important that business ethics adhere to Islamic in societies that have accepted Islam. Islam work
ethics focuses on the spiritual aspect of the job in addition to evaluating individuals' job satisfaction,
organizational loyalty, and intention to leave the job from a materialistic perspective. In our study, it
is aimed to reveal the effect of Islamic business ethics on job satisfaction, organizational commitment
and turnover intention. In this context, 151 employees working in various roles and positions in
participation and deposit banks in the central districts of Van were given a questionnaire, and the
results were statistically analysed. The coding and analysis of the data were done using the SPSS 20
package program. In this context, four measurement tools were used in our study. These are the Islam
work ethics scale, the job satisfaction scale, the organizational commitment scale, and the intention
to leave scale.
As a result of the statistical analysis of the data obtained, it has been determined that Islamic business
ethics does not have any effect on job satisfaction and organizational commitment in public deposit
banks. On the contrary, it seemed that Islamic work ethic has a significant effect on job satisfaction
and organizational commitment in private deposit, public participation and private participation
banks. At the same time, it was seen that Islamic business ethics did not have any effect on the
intention to leave in public deposit banks. However, it has been determined that Islamic business
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ethics has a negative and significant effect on intention to leave in private deposit, public participation
and private participation banks.
Keywords: Islamic Work Ethics, Intention to Leave, Job Satisfaction, Organizational Commitment
GİRİŞ
İslam iş ahlakında kişinin kendisini ve ailesini geçindirerek başkalarına yük olmaması için
çalışması büyük önem ifade etmektedir. Bu durumun vacip ibadetler kadar değerli olduğu kabul edilir.
Bütün zorlukların ve felaketlerin ana kaynağında tembelliğin ve çalışmamanın yattığı söylenebilir. Ne
yazık ki İslam ülkelerinin çoğunda çalışanların iş ahlakı oldukça zayıflamış, Protestan iş ahlakı ile aynı
çizgi üzerinde ilerleme kaydetmiştir. Aslında İslam inancını benimsemiş toplumlarda iş ahlakının
İslam’a uygun olması yükselmenin ve ilerlemenin en önemli şartlarındandır. Nitekim Ali (2005),
Müslümanların 19. yüzyıla kadar altın çağını yaşamasının temelinde İslam ahlakına uygun hareket
etmelerinin öneminden bahsetmektedir. Örneğin işgörenin üstü konumundaki müdürü veya yöneticisi
kendisini gözetlemezse dahi kendisini sürekli gören ve gözeten birinin varlığını düşündüğü için etkin ve
verimli çalışması düşünülür. Protestan iş ahlâkında ise böyle bir düşüncenin varlığından söz etmek pek
doğru olmaz. Aynı zamanda İslam’ın ahlak anlayışı Kur’an ve sünnetten beslendiği için meşru olması
kaydıyla zor işlerin günahları affettirdiği düşüncesi sadece İslam iş ahlâkına ait bir özelliktir. Sözkonusu
bakış açısından dolayı zor işlerde çalışanların hemen işten ayrılma niyetine girmeyip mevcut işlerine
daha sıkı bağlanarak bulundukları kurumun katma değerini arttırmaya çalışmaları beklenilir. Günümüz
yoğun rekabet ortamında finans kuruluşları veya katılım bankalarının farklı stratejiler geliştirip daha çok
müşteriye sahip olmaları büyük önem taşımaktadır. Bundan dolayı katılım bankalarının İslami değerlere
daha fazla önem vererek müşterileri kendi taraflarına çekme ihtiyaç ve gerekliliği artmıştır. Ayrıca
(Rokhman, 2010), İslam iş ahlakına uygun hareket etmenin müşterileri kazanmada büyük öneme sahip
olduğunu ifade etmektedir.
İSLAM İŞ AHLÂKI
İslam iş ahlakı, İslami bağlamda neyin yanlış ve neyin doğru olduğu arasında bir farklılık ortaya
çıkaran bir takım ahlâki ve manevi ilke olarak düşünülür (Rookhman, 2010). Ahlak, kişinin Kur'an ve
Sünnet tarafından yönlendirilen iyi davranışlarına, tutumlarına veya değerlerine göndermede bulunur
(Manan, 2013). Hayatın tüm yönleri İslam iş ahlakı tarafından düzenlenmektedir (Beekun, 1996). İslam
iş ahlâkı aynı zamanda, Kur’an ve sünnetteki ilkeleri takip eden bir davranış halidir. İslam, mutluluk ve
başarı kaynağı olarak inovatif (yenilikçi) ve üretken bir çabayı vurgulamakla beraber çalışmayı
önemseyerek çalışmaya ibadet ve cihat nazarıyla bakmaktadır (Kamaluddin, 2010). Bundan dolayı
Allah Kuran-ı Kerimde ticareti helal, faizi haram kılarak (Bakara 2:275) çalışmaya teşvik edip
çalışmamayı benimsememektedir. Rizk’e göre; İslam iş ahlakı çalışmaya doğru bir eğilimdir ve
çalışmayı insan yaşamında bir erdem olarak görür (Rizk, 2008). Tembelliğin veya çalışmamanın kötü
bir davranış olduğuna vurgu yapmaktadır.
Kaynağını Kur’an ve sünnetten alan İslam iş ahlâkı, zor ve güç işlerin günahlara kefaret olduğunu
bildirmekle beraber; takım çalışması, yardımlaşma, şeffaflık, çalışanlara adil davranılması, liyakat,
çalışanlara değer verilmesi gibi hususlara da büyük önem vermektedir. Nursi’ye (2013: 182) göre, “Üç
tane bir rakamı ayrı ayrı yazıldıkları zaman üç değeri kazanmaktadır, söz konusu rakamlar birleştiği
zaman yüz on bir değer almaktadır. Dört kere dört ayrı ayrı yazıldığı taktirde on altı kıymeti olur. Eğer
dört rakamları birleşip bir çizgi üzerinde yan yana gelirlerse dört bin dört yüz kırk dört kuvvetinde ve
kıymetinde olur” demesiyle takım çalışması ve dayanışma özendirilmektedir. Protestan İş Ahlakındaki
değerlere ek olarak İslam İş Ahlakı işin maneviyat boyutuyla da ilgilenmekte olup doğruluk ve

9. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi

225

dürüstlüğe vurgu yapmaktadır. Kur’an ticarette dürüstlük ve adaletten sık sık bahsetmekte ve toplumda
refahın, gelirin tarafsız ve adil bir şekilde dağılmasının gerekliliğinden bahsetmektedir (Yousef, 2001).
Nitekim peygamberimizin “Doğru sözlü ve kendine güvenilir tacir ahirette peygamberler, sıddıklar ve
şehitlerle beraber bulunacaktır” (İbni Mace) demesiyle ahlaki değerlerden olan doğruluk ve güven ön
plana çıkartılmaktadır.
İŞ TATMİNİ
İş ahlakı ile iş tatmininin yakın ilişkisi söz konusudur (Yousef, 2001). İş tatmini, çalışan kişiyi
işinde tutan duyguların toplamı olarak tanımlanabilir (Spector, 1997). Bundan dolayı tatmin edilmiş
çalışanların örgütsel bağlılığı arttığı gibi işten ayrılma niyeti de azalmaktadır. İş tatmini, bir kişinin bir
görevi başarıyla tamamladıktan veya mevcut işi değerlendirdikten sonra aldığı hoş ve keyifli bir
duygudur (Porter, 1979’dan akt. Ahmad, 2011). İş tatmini, çalışan kişinin işinden memnun kalması
olarak tanımlanabilir (Kompanian, 2013). Aynı şekilde Robbin’e (2005) göre iş tatmini, çalışanı işinde
tutan duyguların toplamıdır. İslam iş ahlakına göre çalışan kişinin vücudundaki teri kurumadan ücretinin
ödenmesi gerektiği ile ilgili hadisler söz konusudur. Bu duruma uyulduğu zaman çalışanın iş tatmini
daha da artar ve daha çok çalışma isteğine sahip olur. Çalışanların tatmin derecesi ile performanslarını
sergilemeleri arasında pozitif yönlü bir ilişki bulunmaktadır. Böylece hem bireysel performansın hem
de örgütsel performansın daha üst seviyelere çıkarılması için iş tatmininin hayati derecede önemli
olduğu söylenebilir. Tatmin derecesi arttığı zaman işgörenin çalıştığı kuruma daha sıkı bağlanması
beklenilirken daha az tatmin edilmiş veya tatmin edilmemiş çalışanların kurumlarına negatif etkilerinin
daha çok olması beklenilir. İşgören tatmininin sağlanması farklı yollarla yapılabilmektedir. Bazı
çalışanlar yüksek ücret, çalışma saatlerinin daha esnek olması, kariyer imkânlarının daha fazla olması
gibi yollarla tatmin edilirken; bazıları ise terfi, onure ve takdir edilmek, sosyal aktivitelere daha sık
katılmak gibi yöntemlerle tatmin edilebilmektedir. Onyebuchi (2019: 6) işgören devamsızlığı ve işten
ayrılma oranındaki artış ile olumsuz bir ilişkisi olan iş tatmininin çalışanlar arasında yüksek morali
meydana getirdiği, örgütsel bağlılığa sebep olduğu, çalışanların motivasyon düzeylerini arttırdığı ve
verimliliği doğrudan etkilediği sonucuna varmıştır.
İşgörenlerin iş tatminlerinin yükselmesi performanslarının, özgüvenlerinin ve verimliliklerinin
artmasında önemli rol oynarken; endişe, hastalık, öfke, stres, devamsızlık sorunu ve personel devir
oranını azaltmasında da önemli rol oynadığı tespit edilmiştir (Aşık 2010). Nitekim işgören
beklentilerinin karşılandığı örgütlerde bireylerin tatmin seviyelerinin artmasına bağlı olarak daha fazla
örgütsel bağlılık duygusuna sahip oldukları ve örgütlerine karşı aidiyet duygusu beslediklerine vurgu
yapılmaktadır (Özpehlivan 2018: 59). Ghazzawi (2008: 5) örgütsel vatandaşlık, örgütsel bağlılık
davranışı ve çalışan refahı gibi olumlu iş çıktılarının iş tatmininin bir sonucu olduğu ifade edilmektedir.
ÖRGÜTSEL BAĞLILIK
Örgütsel bağlılık, bir çalışanın örgüte bağlılığıdır (Nelson, 2012: 130). Örgütsel bağlılık,
herhangi bir işgörenin örgüt veya işyerine bağlanmasını gerektiren psikolojik bir durum olarak görülür
(Allen, 1990). Örgütsel bağlılık, işgörenin çalıştığı işyerinden maddi ve manevi olarak tatmin olması
sonucu işyerine sadakatli olması anlamına gelmektedir. İslam iş ahlakı ile iş tatmini arasında doğru
orantılı bir ilişki vardır. İşyerinden tatmin olan işgörenlerin işine bağlı kalması düşünülür. Örgüte
bireysel bağlılık arttığı zaman örgütsel bağlılık da artmaktadır. Çalışanın işine bağlı kalması çalışanın
performansını arttırdığı gibi örgütün performansını, verimliliğini ve kârlılılığını da arttırdığı için örgütün
uluslararası piyasalara açılmasını sağlar. Çalışanın dolgun ücret alması, mesai saatlerinin daha esnek
hale gelmesi, sosyal faaliyetlerin artması, organizasyonel yapının daha yatay olması, çalışanların
kararlara katılmalarının teşvik edilmesi örgütsel bağlılığı arttırırken; terfi, unvan değişikliği, işten
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çıkarılma endişesinin daha az olması ise manevi ve ahlaki anlamda çalışanın örgütsel bağlılığını
arttırmaktadır. İslam iş ahlâkında; zahmetli ve zor işler mutluluğun ve rahatlığın kaynağı olarak görülür.
Bundan dolayı örgütsel bağlılığın oluşması önem kazanmaktadır.
İŞTEN AYRILMA NİYETİ
İşten ayrılma niyeti örgütsel bağlılığın karşıtı olarak düşünülebilir. İşten ayrılma niyeti; herhangi
bir işyerinde çalışan kişinin işini terk edip ayrılması olarak tanımlanmaktadır. (Kim, vd., 2015:72’den
akt.: Bıyık, 2016). İşten ayrılma niyeti aynı zamanda, kişinin işinde kalması veya işini terk etmesi
arasında gidip gelen psikolojik bir durumdur (Sager, 1998). İş tatmini seviyesi, sosyal olanaklar, yaş,
ücret dağılım politikası, örgütsel adalet gibi faktörler çalışanın işte kalmasını veya ayrılma niyetine sahip
olmasını etkilemektedir. Lewis (1991), işten ayrılma niyeti ile ilgili üç faktörden bahsetmektedir.
Bunlar: yaş, deneyim ve ücret miktarıdır. Genç çalışanların iş olanakları daha fazla olduğu için yaşlı
çalışanlara nispeten belirli bir işverene bağlı olarak çalışmaları daha az düşünülür (Lewis, 1991).
Örgütsel bağlılık varsa işten ayrılma niyeti azalmaktadır. Genellikle tatmin olmayan veya tatmin
seviyesi düşük olan çalışanın işten ayrılma niyetine sahip olduğu beklenmektedir. Aynı zamanda
örgütsel adaletsizlik de çalışanın mevcut işinden ayrılma niyetine sebep olabilir. Çalışılan örgütte adil
davranılmadığı takdirde çalışanın mevcut işini terk edip yeni iş arayışında olması önem kazanmaktadır.
Fakat çalışanın işinden ayrılması sadece tatmin derecesiyle ilgili olmayıp bazı durumlarda diğer örgütler
tarafından transfer edilmesi sonucu çalışanın işinden ayrılma niyetine sahip olması da gündeme
gelmektedir. Daha önceki çalışmalar, işten ayrılma niyeti ile iş ahlâkı arasında negatif yönlü bir ilişkinin
varlığını göstermiştir (Rokhman, 2010: 22, Ahmad, 2011).
İnsan kaynağının herhangi bir örgütün en değerli varlığı olarak kabul edilmesinden dolayı nitelikli
işgörenlerin işten ayrılma niyetine sahip olması örgütler için elbette istenmeyen bir durumdur. Çünkü
işgören tedariki ile başlayıp işgören seçimi, eğitim ve geliştirme, kariyer, performans değerlendirme ve
ücret ödenmesi aşamalarının her biri örgüt için bir maliyete neden olduğu söylenebilir. Aynı zamanda
bahsedilen tüm fonksiyonlarda örgütün bir maliyete katlandığı bilinmektedir. Nitekim maliyetlerin
yanında işten ayrılma niyetine sahip olan bir çalışanın mevcut bilgi, tecrübe, deneyim ve müşteri
portföyünü gideceği örgüte götüreceği için sözkonusu işletmenin rekabet edebilirlik gücü negatif
anlamda etkilenecektir. Bundan dolayı işten ayrılma niyetinin işten ayrılmaya dönüşmemesi için
yönetimce tüm tedbirlerin alınarak iş tatmini ve örgütsel bağlılığın oluşturulması oldukça önem
kazanmaktadır.
İLGİLİ ÇALIŞMALAR
Khadijah vd. 2015 tarihinde “Bankacılık Sektörünün Çalışanları Arasında İslam İş Ahlâkının
Uygulaması” isimli konuyu çalışmışlardır. Çalışmanın örneklemini Malezya’da bankacılık sektöründe
çalışan 383 kişi oluşturmaktadır. Çalışmada gelişmekte olan ekonomilerden biri olan Malezya’da
bankacılık sektöründe çalışanların iş ahlakı profilinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın sonuçları;
banka çalışanlarının genellikle tüm İslam İş Ahlâkı boyutlarına uyduğunu göstermektedir (Khadijah vd,
2015).
Kaya vd. 2015 tarihinde “İslâmî Değerlerin Çalışan Memnuniyetine Etkisi: Bir Katılım Bankası
Uygulaması” isimli konuyu çalışmışlardır. Bu çalışmanın amacı; çalışan memnuniyeti kavramını,
günümüze kadar üretilen teoriler ve tarihsel bakış yönüyle anlatıp ekip kavramıyla ilişkisini ortaya
koyduktan sonra İslami değerler ışığında ele almak, diğer yandan bir saha çalışması ile İslami değerlerin
çalışan memnuniyetine etkilerini katılım bankası örneğinde incelemektir. Çalışmanın örneklemini 300
katılım bankası çalışanı oluşturmaktadır. Analizler neticesinde, saha çalışmasının uygulandığı kurumda
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İslami değerlerden; hikmet, şecaat, iffet, adalet ve malikül mülkiyet değerlerinin çalışan memnuniyeti
açısından anlamsız; hilafet ve inancın ise anlamlı olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır (Kaya vd. 2015).
Ali vd. 2014 tarihinde “Kuveyt’te İslam İş Ahlâkı” isimli konuyu çalışmışlardır. Çalışmanın
örneklemini kamu ve özel sektörde çalışan 762 yönetici oluşturmuştur. Çalışma, İslam çalışma ahlakının
Kuveyt'teki yöneticilerin hayatındaki önemini araştırarak, çalışma ortamı ve örgüt kültürünün doğası
hakkında yararlı bir görüş sağlamak amacıyla yapılmıştır. Çalışmanın sonuçlara göre; İslam iş ahlakı ve
örgütsel bağlılığın kadın yöneticilere göre erkek yöneticilerde daha yüksek çıktığı tespit edilmiştir. Aynı
zamanda yöneticilerin İslami iş ahlakı ve işe bağlılık ölçeklerinde yüksek puan aldıkları tespit edilmiştir
(Ali, 2014).
Sadozai, 2013 tarihinde “İslam İş Ahlâkının Örgütsel Bağlılık ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki
Ilımlaştırıcı Rolü: Pakistan’da Kamu Sektörünün Bir Çalışması” isimli konuyu çalışmıştır. Çalışmanın
amacı İslam iş ahlakı ile örgütsel bağlılık ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmaktır.
Çalışmada, federal hükümet kuruluşundan ve Pakistan’daki il devlet kurumlarından veri toplamak için
kartopu örnekleme tekniği kullanılarak 460 anket uygulanmıştır. Çalışmada, İslam iş ahlakının
artmasına bağlı olarak çalışanların işten ayrılma niyetinin azalacağı sonucuna varılmıştır. Aynı zamanda
örgütsel bağlılık ile işten ayrılma niyeti arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişkinin olduğu tespit
edilmiştir (Sadozai, 2013).
Manan vd. 2013 tarihinde “İslam İş Ahlâkı ve Örgütsel Bağlılık: Malezya Bankacılık Sektöründe
Çalışanlardan Kanıtlar” isimli konuyu çalışmışlardır. Çalışmanın örneklemini, Malezya’da bankacılık
sektöründe çalışan 383 kişi oluşturmuştur. Bu çalışma Malezya'daki bankacılık sektörünün çalışanları
arasındaki İslam iş ahlakı uygulamalarını, İslam iş ahlakı değişkenleri ile örgütsel bağlılık arasındaki
olası ilişkiye odaklanarak inceleme amacını gütmüştür. Çalışmanın sonuçları; İslam iş ahlâkının örgütsel
bağlılık ile anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişkisinin olduğunu göstermiştir (Manan, 2013).
Kompanian, 2013 tarihinde “İran'da İslam İş Ahlakı, İş İle İlgili Sonuçlar ve Çatışma Çözme Stilleri
Arasındaki İlişki” isimli tezi çalışmıştır. Çalışma; İslam iş ahlakının iş tatmini, örgütsel bağlılık ve
çatışma çözme stilleri üzerindeki doğrudan ve dolaylı rolünü tartışmaktadır. Çalışmanın örneklemini
İran’da faaliyet gösteren finans kuruluşlarında yönetici pozisyonunda çalışan 350 kişi oluşturmaktadır.
Çalışmanın sonuçları; İslam iş ahlakının iş tatmini, örgütsel bağlılık ve çatışma çözme stilleri ile önemli
ölçüde anlamlı bir ilişkiye sahip olduğu tespit edilmiştir (Kompanian, 2013).
Hayati vd. 2012 tarihinde “İslami İş Etiği: İçsel Motivasyonun Rolü, İş Tatmini, Örgütsel Bağlılık ve İş
Performansı” isimli konuyu çalışmışlardır. Bu çalışma; İslam iş ahlâkının içsel motivasyon, iş tatmini,
örgütsel bağlılık ve iş performansı üzerindeki etkisini araştırmak amacıyla yapılmıştır. Çalışmanın
örneklemini Endonezya’da katılım bankalarında çalışan 149 kişi oluşturmaktadır. Çalışmanın sonuçları;
İslam iş ahlakının iş tatmini ve iş performansının üzerindeki etkisinden daha çok içsel motivasyon ve
örgütsel bağlılık üzerinde daha büyük etkiye sahip olduğunu göstermiştir. Dolayısıyla İslam iş ahlakının
örgütsel bağlılık ve içsel motivasyon ile pozitif yönlü bir ilişkisinin olduğu tespit edilmiştir (Hayati,
2012).
Haroon vd. 2012 tarihinde “Pakistan’da Sağlık Sektöründe İş Tatmini ve İslam İş Ahlâkı Arasındaki
İlişki” isimli konuyu çalışmışlardır. Araştırma, Pakistan sağlık sektöründe görev yapan personel
arasında İslam iş ahlâkı ve iş tatmini arasındaki ilişkiyi incelemek için yapılmıştır. Çalışmanın
örneklemini farklı yaş grubu, deneyim ve eğitim düzeyine sahip toplam 10 özel hastanede çalışan 80
hemşire oluşturmuştur. Çalışmada, İslam iş ahlakı ile iş tatmini arasında pozitif yönlü anlamlı bir
ilişkinin olduğu tespit edilmiştir (Haroon vd. 2012).
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Rokhman, 2010 tarihinde “İslam İş Ahlâkının Çalışma Sonuçlarına Etkisi” isimli konuyu çalışmıştır.
Çalışmanın örneklemini, Endonezya’da faaliyet gösteren 10 İslami mikro finans kuruluşunda çalışan 49
işgören oluşturmuştur. Çalışmanın sonuçları; İslam iş ahlâkının iş tatmini ile örgütsel bağlılık üzerinde
olumlu bir etkiye sahip olduğunu, işten ayrılma niyeti üzerinde ise doğrudan bir etkisinin olmadığını
tespit etmiştir (Rokhman, 2010).
Yousef, 2001 tarihinde “İslam İş Ahlâkı – Kültürler Arası Bağlamda Örgütsel Bağlılık ve İş Tatmini
Arasındaki İlişki” isimli konuyu çalışmıştır. Çalışma İslam iş ahlâkının örgütsel bağlılık ve iş tatmini
üzerindeki etkilerini incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışmanın örneklemini, Birleşik Arap Emirlikleri'nde
çeşitli kuruluşlarda istihdam edilen 425 müslüman çalışan oluşturmuştur. Çalışmanın sonuçları; İslam
iş ahlakının hem örgütsel bağlılığı hem de iş tatminini doğrudan etkilediğini ve bu iki yapı arasındaki
ilişkiyi yönettiğini göstermektedir (Yousef, 2001).
YÖNTEM
Çalışmanın Amacı
Bu çalışmada Van ili merkez ilçelerde (Edremit, İpekyolu, Tuşba) bankacılık sektöründe aktif
olarak faaliyet gösteren mevduat ve katılım bankalarında farklı pozisyon ve unvanlarda çalışanların
İslam iş ahlakı ile iş tatmini, örgütsel bağlılık ve işten ayrılma niyetleri arasında anlamlı bir ilişkinin
olup olmadığını tespit etmek amaçlanmıştır. Aynı zamanda katılım bankalarında çalışanlar ile faiz
esasına göre işlem yapan mevduat bankalarında çalışanlar arasında İslam iş ahlakı ile onun değişkenleri
arasında anlamlı olarak herhangi bir farklılığın olup olmadığını ortaya çıkarmak amaçlanmıştır.
Çalışmanın Önemi
İçinde yaşadığımız toplumun büyük kesimi İslam inancına sahip olmasına rağmen çalışma
hayatımız büyük ölçüde Protestan iş ahlakına göre şekillenmiştir. Protestan iş ahlakı işin manevi ve
ahlaki kısmından ziyade maddi çıktısına yoğunlaşmaktadır. İnsan yapısı gereği sadece maddi
duygulardan mevcut olmadığı için Protestan iş ahlâkının müslüman toplumlarına uygulanması zorluklar
meydana getirmektedir. Yapılan literatür araştırması ile ulaşılabilen çalışmalar incelendiğinde, İslam iş
ahlakının iş tatmini, örgütsel bağlılık ve işten ayrılma niyeti ilişkisi ile ilgili yurt dışında sınırlı sayıda
çalışmaya rastlanmıştır. Araştırmacının bilgisi dâhilinde Türkiye’de bu konu ile ilgili çalışmalara
rastlanmadığından çalışmamızın alan yazına katkı sağlaması bakımından önemli olduğu
düşünülmektedir.
Çalışmanın Hipotezleri
Araştırma kapsamında değerlendirilmek üzere aşağıda belirtilen hipotezler oluşturulmuştur.
H1a:Kamu mevduat bankalarında İslam iş ahlâkının iş tatmini üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.
H1b:Özel mevduat bankalarında İslam iş ahlâkının iş tatmini üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.
H1c:Kamu katılım bankalarında İslam iş ahlâkının iş tatmini üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.
H1d:Özel katılım bankalarında İslam iş ahlâkının iş tatmini üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.
H2a:Kamu katılım bankalarında İslam iş ahlâkının işten ayrılma niyeti üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.
H2b:Özel katılım bankalarında İslam iş ahlâkının işten ayrılma niyeti üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.
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Çalışmanın Yöntem ve Evreni
Çalışmamızda elde ettiğimiz veriler anket yöntemi ile toplanmıştır. Anket formunda toplam 35
ifade yer almaktadır. Anketimiz iki kısımdan meydana gelmektedir. Birinci kısımda işgörenleri
tanımlamaya yönelik demografik değişkenlerle ilgili 9 ifade (cinsiyet, medeni durum, yaş, eğitim
düzeyi, gelir, çalışma yılı, banka türü ve çalışılan pozisyon) bulunmaktadır. İkinci kısımda ise İslam iş
ahlâkı ile ilgili 17 ifade, iş tatmini ile ilgili 3 ifade, örgütsel bağlılık ile ilgili 3 ifade, işten ayrılma niyeti
ile ilgili 3 ifade olmak üzere toplam 26 ifade bulunmaktadır. Ankette yer alan İslam iş ahlakı, iş tatmini,
örgütsel bağlılık ve işten ayrılma niyeti ile ilgili ifadelerin değerlendirilmesinde 5'li Likert Ölçeği (1Kesinlikle katılmıyorum, 2- Katılmıyorum, 3- Kararsızım, 4- Katılıyorum, 5- Kesinlikle katılıyorum)
kullanılmıştır.
Çalışmanın evrenini, Van ili İpekyolu, Tuşba ve Edremit merkez ilçelerinde aktif olarak
faaliyette bulunan 12 mevduat bankası ile 5 katılım bankasında çalışanlar oluşturmaktadır.
Çalışmamızın örneklemini söz konusu yerlerde çalışan ikram görevlisi ile güvenlik görevlisi dışındaki
farklı pozisyonda (müdür, müdür yardımcısı/yönetmen, şef/yönetmen yardımcısı, memur/yetkili)
çalışan toplam 151 kişi oluşturmuştur.
Veri Toplama Araçları
İslam iş ahlâkı, Ali (1992) tarafından geliştirilen bir ölçek kullanılarak ölçülmüşken; iş tatmini
ölçeği, Dubinsky ve Harley (1986) tarafından kullanılan ölçek ile ölçülmüştür. Örgütsel Bağlılık ölçeği
Bozeman ve Perrewe’den uyarlanmış olup Luna-Arocas ve Camp tarafından kullanılmıştır. İşten
ayrılma niyeti ile ilgili ifadeler Hom ve Griffeth (1991) ile Luna-Arocas ve Camp (2008) tarafından
uyarlanmış olup Rokhman (2010) tarafından kullanılmıştır.
Çalışmanın Varsayımları
1- Çalışmaya katılmış tüm çalışanların anket sorularına samimi ve doğru cevap verdikleri
varsayıldığından çalışmanın güvenilir olduğu kabul edilmiştir.
2- Kaynaklardan sağlanan bilgiler gerçeği yansıtmaktadır.
Çalışmanın Sınırlılıkları
1- Maliyet ve zaman kısıtı nedeni ile çalışmamız Van ili İpekyolu, Tuşba ve Edremit merkez ilçelerinde
aktif olarak faaliyet gösteren mevduat ve katılım bankaları ile sınırlandırılmıştır.
2- Bu araştırma için kullanılan anketin kapsam geçerliliği yeterli düzeydedir.
Verilerin Analizi
Çalışmada elde edilen bulgular değerlendirilirken, SPSS (Statistical Package for Social
Sciences) 20 paket programı kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde frekans analizi, regresyon
analizi ve korelasyon analizi yapılmıştır. Araştırma değişkenlerinin güvenilirliği cronbach alfa değerleri
ile araştırılmıştır. Anket uygulaması sonucu elde edilen değişkenlerin ölçek güvenilirliği toplamı 0,800
olarak bulunmuştur. Söz konusu oranın yeterli olduğu kabul edilmektedir. Çalışmamızda elde ettiğimiz
bulgular aşağıda değerlendirilmiştir.
BULGULAR
Araştırma ile elde edilen veriler aşağıda sunulmuştur.

9. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi

230

Tablo 1: Ölçeklerin Güvenilirlik Analizine İlişkin İstatistiksel Değerler
Ölçek
İfade Sayısı
Cronbach
Alfa
Değeri
İş Ahlâkı
17
0,810
İş tatmini
3
0,920
Örgütsel bağlılık 3
0,774
İşten
ayrılma 3
0,873
düşüncesi (istifa)
Toplam
26
0,800
Tablo 1’de görüldüğü üzere çalışmada kullanılan ölçek alt boyutlarının güvenilirlik katsayıları
(Cronbach Alfa Değeri) 0,70’in üzerinde olduğu görülmektedir. Bundan dolayı kullanılan ölçek ve ölçek
alt boyutlarının güvenilirlik seviyelerinin yüksek olduğu sonucuna varılmıştır (Saruhan ve Özdemirci,
2016).
Tablo 2: Katılımcıların Demografik Özellikleri
Frekans
Yüzde (%)
(N)
Cinsiyet
Kadın
57
37,7
Erkek
94
62,3
Yaş
18-24
3
2,0
25-34
104
68,9
35-44
37
24,5
45 ve üstü
7
4,6
Öğrenim
İlköğretim
1
0,7
Durumu
Ortaöğretim
13
8,6
Ön Lisans
9
6,0
Lisans
100
66,2
Lisansüstü +
28
18,5
Medeni
Evli
109
72,2
Durum
Bekâr
42
27,8
Banka
0-2 yıl
33
15,2
Çalışma
3-5 yıl
49
23,8
Süresi
6-10 yıl
44
29,1
11 ve üzeri
25
16,6
Banka Türü
Kamu
42
27,8
Mevduat
Özel Mevduat
61
40,4
Kamu Katılım
20
13,2
Özel Katılım
28
18,5
Aylık Ücret
3999-5499 TL
41
27,2
5500-6999 TL
48
31,8
7000-8499 TL
36
23,8
8500 ve üzeri
26
17,3
Müdür
7
4,6
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Pozisyon
(Unvan)

Müdür
Yrd./Yönetmen
Şef/Yön. Yrd.
Memur/Yetkili

Toplam

32

21,2

29
83
151

19,2
55,0
100

Ankete katılan banka çalışanlarının demografik özellikleri Tablo 2’de gösterilmiştir.
Araştırmaya katılan çalışanların 94’ü (%62,3) erkek; 57’si (%37,7) kadındır. 3’ü (%2,0) 18-24 yaş
grubunda; 104’ü (%68,9) 25-34 yaş grubunda; 37’si (%24,5) 35-44 yaş grubunda; 7’si (%4,6) ise 45 ve
üzeri yaş grubundadır. Çalışanlardan 1’i (%0,7) ilköğretim mezunu; 13’ü (%8,6) ortaöğretim mezunu;
9’u (%6,0) önlisans mezunu; 100’ü (%66,2) lisans mezunu; 28’i (%18,5) lisansüstü eğitim mezunudur.
Bunların 109’u (%72,2) evli, 42’si (%27,8) ise bekârdır. Ankete katılan katılımcıların 33’ü (%15,2) 02 yıl; 49’u (%23,8) 3-5 yıl; 44’ü (%29,1) 6-10 yıl; 25’i (%16,6) 11 yıl ve üzeri bankacılık deneyimine
sahiptir. Çalışanların 42’si (%27,8) kamu mevduat bankalarında, 20’si (%13,2) kamu katılım
bankalarında çalışmaktadır. Özel mevduat bankalarında 61 (%40,4) kişi çalışırken, özel katılım
bankalarında ise 28 (%18,5) kişi çalışmaktadır.
En düşük ücret alan çalışan sayısı 41 (%27,2), en yüksek ücret alan çalışan sayısı ise 26’dır
(%17,3). En fazla paya sahip olan 5.500 TL-6.999 TL aralığında ücret alan çalışan sayısı ise 48’dir
(%31,8). Anket katılımcılarının 7’si (%4,6) banka müdürü, 32’si (%21,2) banka müdür yardımcısı veya
yönetmen; 29’u (%19,2) şef veya yönetmen yardımcısı; 83’ü (%55,0) ise memur veya gişe yetkilisi
unvanıyla çalışmaktadır
Tablo 3: İslam İş Ahlâkı İle İş Tatmini, Örgütsel Bağlılık, İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki
Korelasyon (Kamu Mevduat)
KAMU MEVDUAT (1) İslam İş
Ahlâkı
İslam İş
Ahlâkı

Pearso
n
p

İş Tatmini

Pearso
n
p

Örgütsel
Bağlılık

Pearso
n
p

İşten
Ayrılma
Niyeti
** p< 0.01
* p< 0.05

Pearso
n
p

Örgütsel
İş Tatmini Bağlılık
1

İşten Ayrılma
Niyeti
Ortalama SS

,151

,236

-,057

,341

,133

,718

1

,653**

-,665**

,000

,000

1

-,350*

3,90

0,45

3.20

1,08

3.53

0,97

2.46

1,06

,023
1

Tablo 3’e göre; kamu mevduat bankalarında çalışanların İslam iş ahlâkı ortalama puanlarının
daha yüksek olduğu görülmektedir (3.90). Bu durum kamu mevduat bankalarında çalışanların İslam iş
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ahlakına güçlü bir şekilde bağlı oldukları anlamına gelmektedir. İş tatmini ile örgütsel bağlılık genel
ortalamaları orta noktanın üzerinde olmasına rağmen iş tatmini ortalaması örgütsel bağlılığın biraz
altındadır, bu da çalışmamıza katılan banka çalışanlarının mevcut işlerinden tamamen tatmin
olmadıklarını ifade etmektedir. Bundan dolayı çalışanların tam bir şekilde tatmin olmadıkları veya
çalıştıkları bankada tam olarak örgütsel bağlılığın oluşmadığını söyleyebiliriz. İşten ayrılma niyetinin
genel ortalaması orta noktanın altında kalmıştır. Bu durum araştırmamıza katılan çalışanların, çalıştıkları
bankadan ayrılma niyetlerinin biraz fazla olduğunu göstermektedir.
Tablo 4: Regresyon Analiz Tablosu
Kamu Mevduat
Bağımlı Değişkenler

Bağımsız Değişken
(İslam İş Ahlâkı)
Düzeltilmiş F
Değeri t
R2
(Anova)
değeri

R2

ß

p

İş Tatmini
0,023
-0,002
0,929
0,964
0,151
0,341
Örgütsel Bağlılık
0,056
0,032
2,356
1,535
0,236
0,133
İşten Ayrılma Niyeti
0,003
-0,022
0,133
-0,364 -0,057
0,718
Tablo 4’te görüldüğü üzere kamu mevduat bankalarında İslam iş ahlâkının iş tatmini üzerinde
(R2=0,023; p>0,05) anlamlı bir etkisi bulunmamaktadır. Aynı zamanda örgütsel bağlılık ve işten ayrılma
niyeti üzerinde de İslam iş ahlakının herhangi bir etkisinin olmadığı tablo 4’te görülmektedir. İslam iş
ahlâkı puanları, iş tatmini için varyansın yaklaşık %0,023’ünü (F=0,929 p>0,05) açıklamıştır. Bundan
dolayı H1a hipotezimiz ret edilmiştir.
Tablo 5: İslam İş Ahlâkı İle İş Tatmini, Örgütsel Bağlılık, İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki
Korelasyon (Özel Mevduat)
ÖZEL MEVDUAT (2) İslam İş
Ahlâkı
İslam İş
Ahlâkı

Pearso
n
p

İş Tatmini

Pearso
n
p

Örgütsel
Bağlılık

Pearso
n
p

İşten
Ayrılma
Niyeti
** p< 0.01

Pearso
n
p

Örgütsel
Bağlılık

İş Tatmini
1

İşten Ayrılma
Niyeti
Ortalama SS

,559**

,669**

-,455**

,000

,000

,000

1

,591**

-,614**

,000

,000

1

-,448**
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0,49

3.54

1,15

3.89

0,92

1.98

0,83

,000
1
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Tablo 5’te görüldüğü üzere özel mevduat bankalarında çalışanların İslam iş ahlakı ortalama
puanlarının yüksek olduğu görülmektedir (4.01). Söz konusu durum araştırılan bankalardaki çalışanların
İslam iş ahlakına güçlü bir şekilde bağlı oldukları anlamına gelmektedir. İş tatmini ve örgütsel bağlılık
genel ortalamaları orta noktanın üzerinde görülmesine rağmen örgütsel bağlılık ortalaması, iş tatmini
ortalamasının üstündedir. İlgili durum çalışmamıza katılan özel mevduat banka çalışanlarının işlerine
bağlı olduklarını ifade eder. İşten ayrılma niyetinin genel ortalaması orta noktanın altında kalmıştır. Bu
durum araştırmamıza katılan çalışanların, çalıştıkları bankalardan ayrılma niyetlerinin fazla olmadığı
anlamına gelmektedir.
Tablo 6: Regresyon Analiz Tablosu
Özel Mevduat
Bağımlı Değişkenler

R2

İş Tatmini
Örgütsel Bağlılık
İşten Ayrılma Niyeti
**P<0.01

0,312
0,447
0,207

Bağımsız Değişken
(İslam İş Ahlâkı)
Düzeltilmiş F
Değeri t
R2
(Anova)
değeri
0,301
0,438
0,194

26,817
47,736
15,444

5,179
6,909
-3,930

ß

p

0,559**
0,669**
-0,455**

0,000
0,000
0,000

Tablo 6’da gösterildiği gibi özel mevduat bankalarında İslam iş ahlâkının iş tatmini üzerinde
(R =0,312, p<0,01) pozitif yönlü anlamlı bir etkisi bulunmaktadır. Aynı zamanda İslam iş ahlakının
örgütsel bağlılık üzerinde pozitif yönlü anlamlı bir etkisine karşın; işten ayrılma niyeti üzerinde negatif
yönlü anlamlı bir etkisinin olduğu görülmektedir. İslam iş ahlâkı puanları, iş tatmini için varyansın
%31,2’sini (F=26,817; p<0,01); örgütsel bağlılık için %44,7’sini (F=47,736; p<0,01); işten ayrılma
niyeti için varyansın %20,7’sini (F=15,444; p<0,01) açıklamıştır. Bundan dolayı H1b hipotezimiz kabul
edilmiştir.
2

Tablo 7: İslam İş Ahlâkı İle İş Tatmini, Örgütsel Bağlılık, İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki
Korelasyon (Kamu Katılım)
KAMU KATILIM (3)
İslam İş
Ahlâkı

Pearso
n
p

İş Tatmini

Pearso
n
p

Örgütsel
Bağlılık

Pearso
n
p

İşten
Ayrılma
Niyeti

Pearso
n
p

İslam İş
Ahlâkı

Örgütsel
İş Tatmini Bağlılık
1

İşten Ayrılma
Niyeti
Ortalama SS

,555*

,553*

-,648**

,011

,011

,002

1

,689**

-,661**

,001

,001

1

-,770**
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0,46

3.95

0,83

4.31

0,67

1.56

0,93

,000
1
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** p< 0.01
* p< 0.05
Tablo 7’ye göre; kamu katılım bankalarında çalışanların İslam iş ahlakı ortalama puanlarının
yüksek olduğu görülmektedir (4.05). Bu durum araştırılan bankalardaki çalışanların İslam iş ahlakına
güçlü bir şekilde bağlı oldukları anlamına gelmektedir. Hem iş tatmini genel ortalaması hem de örgütsel
bağlılık genel ortalaması orta noktanın üzerinde bulunmakla beraber örgütsel bağlılık ortalaması
oldukça yüksektir (4,31). Çalışanların güçlü bir şekilde çalıştıkları bankaya bağlı olduklarını
söyleyebiliriz. İşten ayrılma niyetinin genel ortalaması orta noktanın altında kalmıştır. Bu durum
araştırmamıza katılan çalışanların, çalıştıkları bankalardan ayrılma niyetlerinin çok az olduğu anlamına
gelmektedir (1,56).
Tablo 8: Regresyon Analiz Tablosu
Kamu Katılım
Bağımlı Değişkenler

R2

İş Tatmini
Örgütsel Bağlılık
İşten Ayrılma Niyeti
**P<0.01
* p< 0.05

0,308
0,306
0,420

Bağımsız Değişken
(İslam İş Ahlâkı)
Düzeltilmiş F
Değeri t
R2
(Anova)
değeri
0,270
0,267
0,388

8,011
7,920
13,028

2,830
2,814
-3,609

ß

p

0,555*
0,553*
-0,648**

0,011
0,011
0,002

Kamu katılım bankalarında İslam iş ahlâkının iş tatmini üzerinde tablo 8’de (R2=0,308, p<0,05)
görüldüğü gibi pozitif yönlü anlamlı bir etkisi bulunmaktadır. Sözkonusu bankalarda İslam iş ahlâkı
puanları, iş tatmini için varyansın yaklaşık %30,8’ini (F=8,011, p<0,05) açıklamıştır. Bundan dolayı H1c
hipotezimiz kabul edilmiştir. Buna karşın İslam iş ahlâkının işten ayrılma niyeti üzerinde tablo 8’de
(R2=0,420, p<0,01) gösterildiği gibi negatif yönlü anlamlı bir etkisi bulunmaktadır. Nitekim İslam iş
ahlakına uygun hareket edildiği taktirde çalışanların işten ayrılma niyetlerinde bir düşüş tespit edilmiştir.
İslam iş ahlâkı puanları, işten ayrılma niyeti için negatif yönlü olarak varyansın %42,0’sini (F=13,028,
p<0,01) açıklamıştır. Bundan dolayı H2a hipotezimiz kabul edilmiştir.

Tablo 9: İslam İş Ahlâkı İle İş Tatmini, Örgütsel Bağlılık, İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki
Korelasyon (Özel Katılım)
ÖZEL KATILIM (4)
İslam İş
Ahlâkı

Pearso
n
p

İş Tatmini

Pearso
n
p

İslami İş
Ahlâkı

Örgütsel
İş Tatmini Bağlılık
1

Ayrılm
a (istifa) Ortalama SS

,588**

,694**

-,466*

,001

,000

,012

1

,757** -,610**
,000

4.00

0,56

3.60

1,03

,001
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Örgütsel
Bağlılık

Pearso
n
p

1 -,505**

İşten
Ayrılma
Niyeti
** p< 0.01
* p< 0.05

Pearso
n
p

1

3.76

1,05

2.33

1,12

,006

Tablo 9’a göre; özel katılım bankalarında çalışanların İslam iş ahlakı ortalama puanlarının
oldukça yüksek olduğu görülmektedir (4.00). Bu durum araştırılan bankalardaki çalışanların İslam iş
ahlakına güçlü bir şekilde bağlı oldukları anlamına gelmektedir. İş tatmini ve örgütsel bağlılık genel
ortalamaları orta noktanın üzerinde görülmesine rağmen iş tatmini ortalaması örgütsel bağlılığın biraz
altındadır, bu da çalışmamıza katılan banka çalışanlarının mevcut işlerinden nispeten memnun
olmadıklarını ifade eder. Bu durum işgörenlerin çalıştıkları bankadan tam olarak tatmin olmadıkları
veya çalıştıkları bankaya tam olarak bağlı olmadıklarını göstermektedir. İşten ayrılma niyeti genel
ortalaması orta noktanın altında kalmakla beraber yüksek görünmektedir (2,33). Bu durum
araştırmamıza katılan çalışanların, çalıştıkları bankalardan ayrılma niyetleri fazla olmasa da ayrılmayı
düşündükleri anlamına gelmektedir.
Tablo 10: Regresyon Analiz Tablosu
Özel Katılım
Bağımlı Değişkenler

R2

İş Tatmini
Örgütsel Bağlılık
İşten Ayrılma Niyeti
**P<0.01

0,345
0,481
0,217

Bağımsız Değişken
(İslam İş Ahlâkı)
Düzeltilmiş F
Değeri t
2
R
(Anova)
değeri
0,320
0,461
0,187

13,718
24,095
7,226

3,704
4,909
-2,688

ß
0,588**
0,694**
-0,466*

p
0,001
0,000
0,012

Tablo 10’da görüldüğü üzere özel katılım bankalarında İslam iş ahlâkının iş tatmini üzerinde
(R2=0,345, p<0,01) pozitif yönlü anlamlı bir etkisi söz konusudur. İslam iş ahlâkı puanları, iş tatmini
için varyansın %34,5’ini (F=13,718; p<0,01) açıklamıştır. Bundan dolayı H1d hipotezimiz kabul
edilmiştir. İslam iş ahlâkının işten ayrılma niyeti üzerinde tablo 10’da (R2=0,217, p<0,01) belirtildiği
gibi negatif yönlü anlamlı bir etkisi tespit edilmiştir. Bundan dolayı H2b hipotezimiz kabul edilmiştir.
İslam iş ahlâkı puanları, işten ayrılma niyeti için negatif yönlü olarak varyansın %21,7’sini (F=7,226;
p<0,01) açıklamıştır.
SONUÇ VE TARTIŞMA

Çalışmamızda, banka çalışanlarının İslam iş ahlakı ile iş tatmini, örgütsel bağlılık ve
işten ayrılma niyeti ilişkisi ve bu değişkenler üzerinde İslam iş ahlakının etkisi ortaya çıkarılmak
amaçlanmıştır. Çalışmamızın bağımsız değişkeni olan İslam iş ahlakı ile bağımlı
değişkenlerinden iş tatmini ve örgütsel bağlılığın ortalamaları yüksek görülmüştür. Bu sonuç
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banka çalışanlarının İslam iş ahlakını benimsediklerini göstermektedir. Çalışma sonuçlarına
bankacılık türü bağlamında bakıldığında İslam iş ahlakının kamu katılım bankalarında en
yüksek ortalamaya (4.05) sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bunu özel mevduat (4.01), özel katılım
(4.00) ve kamu mevduat bankalarının (3.90) izlediğini görmekteyiz. Zaten içinde yaşadığımız
toplumun tamamına yakınının İslam inancını benimseyenlerden oluştuğu göz önüne alındığında
böyle bir sonucun beklenilen bir durum olduğunu ifade etmek mümkündür. Buna karşın kamu
katılım bankalarında çalışan işgörenlerin işten ayrılma niyetlerinin en düşük ortalamaya sahip
olduğu tespit edilmiştir (1.56). En yüksek ortalamaya ise kamu mevduat bankalarında çalışan
işgörenlerde rastlanmıştır (2.46).
Aynı zamanda verilerin istatistiksel analizi neticesinde kamu mevduat bankalarında İslam iş
ahlakının iş tatmini ve örgütsel bağlılık üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı tespit edilmiştir
(p> 0.05). Buna karşın özel mevduat, kamu katılım ve özel katılım bankalarında ise İslam iş
ahlakının iş tatmini ve örgütsel bağlılık üzerinde olumlu ve anlamlı bir etkisinin olduğu tespit
edilmiştir (p< 0.01). Aynı zamanda kamu mevduat bankalarında İslam iş ahlakının işten ayrılma
niyeti üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı görülmüştür (p> 0.05). Fakat özel mevduat,
kamu katılım ve özel katılım bankalarında İslam iş ahlakının işten ayrılma niyeti üzerinde
negatif yönlü anlamlı bir etkisinin olduğu tespit edilmiştir.
Yapılan literatür taraması sonucunda çalışma sonucumuzu destekler nitelikte araştırmaların
olduğu görülmüştür. İslam iş ahlâkının iş tatmini ve örgütsel bağlılık üzerinde pozitif yönlü
anlamlı bir etkiye sahip olduğunu gösteren çalışmalar mevcuttur Nitekim Ali, 2008; Yousef,
2011; Rokhman, 2010; Sadozai, 2013; Hayati, 2012; Haroon, 2012; Manan, 2013; Kompanian,
2013 isimli araştırmacıların elde ettikleri sonuçlar çalışmamızı destekler niteliktedir. Buna
karşın İslam iş ahlakının işten ayrılma niyetini negatif yönlü etkilediği ile sonuçlar da
mevcuttur. Sadozai (2013) isimli araştırmacının elde ettiği sonuçlar çalışma sonucumuzu
desteklemiştir.
Çalışmamızda elde ettiğimiz bulgulara dayanarak bankalarda iş tatmini ve örgütsel bağlılığın
arttırılıp, işten ayrılma niyetinin azaltılması için banka yöneticilerinin mevduat ve katılım
bankalarında İslam iş ahlakını desteklemeleri gerektiği sonucuna varılmıştır. Bu nedenle banka
yöneticisi; işgörenlerin İslam iş ahlakının ve değerlerinin çalışma yerinde uygulanmasına daha
fazla önem veren eğitim programlarına daha aktif olarak katılmasını sağlayabilir. Tüm
çalışmalarda olduğu gibi bu çalışmamızda da dikkate alınması gereken bazı kısıtlar
bulunmaktadır. İlk olarak, hem katılımcı sayısının hem de banka sayısının az olduğu
söylenebilir. Sonuçların genellenebilirliği için daha büyük örneklem ve daha fazla banka
şubesinin çalışmaya dâhil edilmesi gerekmektedir. Aynı zamanda gelecekte yapılacak
çalışmalarda İslam iş ahlakının performans, stres ve diğer iş çıktılarına olan etkilerini
araştırmak daha farklı ve daha genel sonuçların elde edilmesini sağlayacaktır.
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Özet
Bu çalışmada, işlevsel okuryazarlık becerisine sahip nesiller yetiştirecek olan sınıf öğretmeni
adaylarının işlevsel okuryazarlık düzeylerinin tespit edilmesi için İşlevsel Okuryazarlık Ölçeği
geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Çalışmanın evrenini 2021-2022 eğitim öğretim yılında öğrenim
gören sınıf öğretmeni adayları oluşturmaktadır. Çalışmada seçkisiz atamanın olmadığı örnekleme
yöntemlerinden uygun örnekleme yöntemi kullanılarak gönüllü öğrencilerden oluşan örneklem
belirlenmiştir. Çalışma örneklemi bir devlet üniversitesinde öğrenim gören sınıf öğretmeni
adaylarının 165’i ile oluşturulmuştur. Araştırmada sınıf öğretmeni adaylarına yönelik İşlevsel
Okuryazarlık Ölçeği geliştirilmesi amaçlandığı için nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli
kullanılmıştır. Veri toplama sürecinde araştırmacı tarafından hazırlanan ölçek uzman görüşleri
doğrultusunda şekillendirilerek sınıf öğretmeni adaylarına uygulanmış ve elde edilen verilere SPSS
23.0 programında Açımlayıcı Faktör Analizi uygulanmıştır. Analizin tekrarlı uygulamalarından ve
gerekli durumlarda maddelerin çıkarılmasının ardından ölçekte kalan 15 madde 3 boyutta toplanmış
ve bu boyutlar Okuryazarlık Gelişimi, Bilişsel Farkındalık Stratejileri ve Aktüelite olarak
adlandırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: İşlevsel okuryazarlık, ölçek geliştirme, sınıf öğretmeni adayı.
Abstract
In this study, it is aimed to develop a Functional Literacy Scale to determine the functional literacy
levels of primary school teacher candidates who will raise generations with functional literacy skills.
The target population of the study consists of primary school teacher candidates studying in the 20212022 academic year. In the study, the sample consisting of volunteer students was determined by
using the convenient sampling method, which is one of the sampling methods without random
assignment. The study sample was formed with 165 of the primary school teacher candidates studying
at a state university. Since the aim of the study was to develop a Functional Literacy Scale for primary
school teacher candidates, the survey model, which is one of the quantitative research methods, was
used. During the data collection process, the scale prepared by the researcher was shaped in line with
the expert opinions and applied to the primary school teacher candidates. Exploratory Factor Analysis
was applied to the obtained data in SPSS 23.0 program. After the repeated applications of the analysis
and the removal of the items when necessary, the remaining 15 items in the scale were collected in 3
dimensions and these dimensions were named as Literacy Development, Cognitive Awareness
Strategies and Actuality.
Keywords: Functional literacy, scale development, teacher candidates.
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GİRİŞ
Bireyler günlük hayatta yoğun bilgi akışına maruz kalmaktadır. Bu bilgi akışında; doğru, yeterli
ve önemli bilgiyi ayırt edebilmek gerekmektedir. Her geçen gün gelişim gösteren iletişim araçlarıyla
birlikte bilgi aktarım hızını takip edebilmek, olaylardan haberdar olabilmek ve nitelikli bilgi edinimini
sağlayabilmek için iyi bir okuryazar olmak gerekmektedir (Doğan, 2014). Net bir tanıma sahip olmayan
okuryazarlık kavramının, zaman içinde değişerek kendini güncelleyen tanımlara sahip olduğu
görülmektedir. Okuryazarlık, Türk Dil Kurumu Güncel Sözlük’te “okuma yazma bilme durumu” olarak
açıklanmaktadır (Türk Dil Kurumu [TDK], 1998). Güneş (1994) okuryazarlığı, okuyabilen insanların
bu beceriyi günlük hayatlarında aktif olarak kullanabilmesi olarak tanımlamaktadır. İlk tanımlamalarda
“okuma ve yazma becerilerine sahip olmak” anlamına gelen okuryazarlığa yönelik bu sınırlı bakış
açısının zaman içinde değişim gösterdiği görülmektedir. Altun’a (2005) göre okuryazarlık; toplumda
yer alan bilgi, beceri ve davranışların anlamlandırılabilmesi, yorumlanabilmesi ve aktarılabilmesidir.
Bir başka tanımla da yazıların sesli şekilde ifade edilmesi ve anlamlandırılması ile başlayan, bu
becerinin etkin olarak kullanılmasıyla olay ve olguları detaylı anlama ve anlamları yorumlayarak
çıkarımlar yapma durumu okuryazarlık olarak adlandırılmaktadır (Aşıcı, 2009). Bu tanımlamalardan
yola çıkılarak okuryazarlığın, okuma ve yazma becerisine sahip olmanın ötesinde bir kavram olduğu
görülmektedir.
Geçmişi okuyabilmek ve geleceği yazabilmek için okuryazarlık oldukça önemlidir. Çağlar boyu
süregelen tarihe bakıldığında, okumaya ve öğrenmeye önem veren toplulukların başarılı olduğu
görülmektedir. Bu durum, gelişmişlik ve okuryazarlık arasında yakın bir ilişkinin olduğunu
düşündürmektedir. Okuryazarlık ve gelişim arasındaki ilişki düşünüldüğünde okuryazarlığın,
toplulukların gelişim düzeylerindeki yükselişte kullanılan araç olduğu söylenebilmektedir (Lankshear,
1999; akt., Aşıcı, 2009, s. 14). Okuryazarlığa önem vermeyen bir ülke geleceğinden vazgeçmiş demektir
(Güneş, 2019). Okuryazarlık, bireyin etkili iletişim kurabilme seviyesini, çevreden saygı görmesini,
topluma anlamlı şekilde katılmasını ve katkı sunmasını beraberinde getirmektedir (Ferrandino &
Tirozzi, 2004; akt., Özenç & Aşıcı, 2012). Bu sebeple bireyin okuryazarlık düzey gelişimi hem birey
hem de toplum için önem arz etmektedir. Bireylerin okuryazarlık düzeylerinin temel seviyede
kalmaması, işlevsel okuryazarlık seviyesine yükselir şekilde gelişim göstermesi gerekmektedir.
Çarpar’a (1998) göre okuryazarlığın bir adım ilerisinde olma durumu, işlevsel okuryazar olma durumu
olarak tanımlanmaktadır. Bu görüşü destekler şekilde, okuryazarlığın ilk düzeyi olan temel
okuryazarlıktan sonra ikinci düzey olarak işlevsel okuryazarlık geldiği belirtilmektedir (Doğan, 2014).
Söz konusu işlevsellik; gündelik, akademik ve mesleki alanı kapsayan geniş ve amaçlı etkinlikler ortaya
çıkarma durumu halini almaktadır. Bireyin okuduklarını ve yazdıklarını iyi analiz edebilmek, edinilen
bilgilerden yeni anlamlar çıkarabilmek ve bu anlamları içselleştirebilmek işlevsel okuryazarlıkla
bağlantılı haldedir (Özenç, 2012). İşlevsel okuryazarlık, bireyin yalnızca okuyup yazabilmesine değil;
bu becerileri günlük hayatta kullanabilmesine ve bireyi toplumun bir parçası haline getirecek şekilde
sosyal, ekonomik ve vatandaşlık görevlerini yerine getirebilmesine olanak sağlayan bir yol olarak
görülmektedir (Güneş, 2019). Bu tanımlardan yola çıkarak işlevsel okuryazarlığın hem teknik hem de
işlevsel becerileri kapsadığı, bunun yanında da bireyin kişisel gelişimi ve toplumsal hayata uyum
sağlama becerilerini geliştirdiği söylenebilmektedir.
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Temel okuryazarlık eğitiminin başladığı ve işlevsel okuryazarlık eğitimine doğru gelişim gösterdiği yer
ilkokullardır. Bireyin ve bununla birlikte toplumun gelişimini sağlayan işlevsel okuryazarlık becerisi
bireylere ilk olarak okuryazarlıkla tanıştığı yerde yani ilkokullarda kazandırılmaya başlanmaktadır.
Bireylere temel okuryazarlık becerisinin kazandırılmasının ardından sonraki aşama olarak işlevsel
okuryazarlık becerisinin kazandırılması amaçlanmaktadır. İlkokul öğrencilerini yetiştirmekten sorumlu
olan sınıf öğretmenlerinin, öğrencilere işlevsel okuryazarlık becerisini kazandırabilmesi için
kendilerinin yeterli düzeyde işlevsel okuryazarlık becerisine sahip olması gerekmektedir. İlgili
alanyazın tarandığında öğretmen adaylarına yönelik olarak geliştirilen bir ölçeğin varlığına
rastlanılmamaktadır. Bu eksikliğin giderilmesine yardımcı olacak bir ölçek geliştirmenin, literatüre
katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Sınıf öğretmenlerinin daha mesleğe başlamadan yeterli düzeyde
işlevsel okuryazarlık becerisine sahip olup olmadığını veya işlevsel okuryazarlık becerilerinin ne
düzeyde olduğunu gözlemleyebilmek için bir ölçek geliştirilmesi gerekli görülmektedir. Bu çalışmada,
işlevsel okuryazarlık becerisine sahip nesiller yetiştirecek olan sınıf öğretmeni adaylarının işlevsel
okuryazarlık düzeylerinin tespit edilmesi için İşlevsel Okuryazarlık Ölçeği geliştirilmesi
amaçlanmaktadır.
YÖNTEM
Bu araştırmada sınıf öğretmeni adaylarına yönelik İşlevsel Okuryazarlık Ölçeği geliştirilmesi
amaçlandığı için nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılmıştır. Tarama modeli, geçmişte
var olmuş veya hala varlığını sürdüren bir durumun olduğu şekliyle betimlenmesini amaçlayan
araştırmalardır. Çalışmaya konu edinen olay veya kişinin, olan koşullar içinde müdahale edilmeden
tanımlanması amaçlanır (Karasar, 2012).
Çalışmanın evrenini 2021-2022 eğitim öğretim yılında öğrenim gören sınıf öğretmeni adayları
oluşturmaktadır. Çalışmada seçkisiz atamanın olmadığı örnekleme yöntemlerinden uygun örnekleme
yöntemi kullanılarak gönüllü öğrencilerden oluşan örneklem belirlenmiştir. Çalışma örneklemi bir
devlet üniversitesinde öğrenim gören sınıf öğretmeni adaylarının 165’i ile oluşturulmuştur.
Geliştirilen ölçek 2021 – 2022 eğitim öğretim yılı bahar döneminde bir devlet üniversitesinde öğrenim
gören 165 sınıf öğretmeni adayına uygulanmıştır. Veri toplama süreci detayları ile ilgili süreç aşağıda
yer almaktadır:
1. Madde havuzu hazırlanmadan önce işlevsel okuryazarlık becerisine ilişkin alanyazın taraması
yapılmıştır.
2. İlgili literatür incelenmesi halinde elde edilen bilgiler ile 45 maddelik madde havuzu
hazırlanmıştır.
3. Madde havuzundaki maddeler tekrar gözden geçirilerek uzman görüş formu oluşturulmuştur.
4. 45 maddenin yer aldığı uzman görüş formu ilgili uzmana sunulmuştur.
5. Alınan uzman görüşü doğrultusunda gerekli eklemeler ve çıkarmalar yapılarak asıl ölçek formu
oluşturulmuştur.
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6. Ölçek uygulaması için belirlenen üniversitede ulaşılan 165 sınıf öğretmeni adayına ulaşılmış ve
uygulama gerçekleştirilmiştir.
7. Elde edilen veriler SPSS 23.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir.
Çalışmanın verileri araştırmacı tarafından geliştirilen “İşlevsel Okuryazarlık Ölçeği” ile toplanmıştır.
Ölçeğin geliştirilme aşamasında ilk olarak ilgili alanyazın taraması yapılmıştır (Güneş, 1994; Çapar &
Gürdal, 2001; Gülgöz, 2003; Özenç, 2012; Güneş, 2019; Güney, 2019; Güleç & Hüdavendigar, 2020).
Yapılan incelemeler neticesinde araştırma konusu ile ilgili madde havuzu hazırlanmıştır. Madde
havuzunda bulunan maddeler araştırmacı tarafından yazılmıştır. Hazırlanan maddeler uzman görüş
formuna yerleştirilerek ilgili alan uzmanına sunulmuştur. Alan uzmanı görüşü neticesinde ölçek için
geçerli olan otuz madde ile ölçek formu oluşturulmuştur.
Sınıf öğretmeni adaylarına yönelik olarak geliştirilen İşlevsel Okuryazarlık Ölçeği’nin veri analizinde
SPSS 23.0 paket programı kullanılarak Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) yapılmıştır. AFA
uygulamasının değişken sayısını azaltmak ve değişkenler arası ilişkileri kullanarak yeni yapılar inşa
etmek olarak iki temel amacı olduğu söylenebilmektedir (Doğan & Başokçu, 2010) AFA uygulanarak
ölçek maddelerinin anlamlı şekilde toplandığı faktörler birleştirilerek farktör grupları belirlenmiş ve
ilgili literatür desteği ile gruplar isimlendirilmiştir.
BULGULAR
Analize başlarken öncelikle veri setinin Kaiser Meyer Olkin (KMO) ve Barlett testleri
değerlerine bakılmıştır. Bu değerlere ilişkin olarak verilerin faktör analizi için kullanılabilirliğine
bakılmıştır. KMO katsayısı, verilerin örneklem büyüklüğü açısından faktör analizine uygun olup
olmadığını incelemektedir (Bulut & Uzunoğlu, 2021). KMO’nun .60’ın üzerinde olması ve Barlett
testinin anlamlı çıkması, verilerin AFA’ya uygunluğunu göstermektedir (Büyüköztürk, 2003). Kaiser
(1974), .50 civarı çıkan sonuçların kabul edilebilir olduğunu, .50 ve 0.70 arası değerlerin orta, .70 ve
.80 arası çıkan sonuçların iyi, .80 ile .90 arası çıkan sonuçların da çok iyi olduğunu belirtmiştir (Akt.
Çolakoğlu & Büyükekşi, 2014). Analiz sonucunda ölçeğin KMO değeri ,880 olarak hesaplanmış ve
Barlett testi sonucunda Ki-Kare değerinin anlamlı sonuç verdiği bulunmuştur (c2 = 910.742, sd: 105,
p<.001).
Araştırma sürecinde toplanan verilerin analizi yapılırken bulunan AFA sonucuna göre maddelerin 5
faktörde toplandığı görülmüştür. Comrey ve Lee (1992), her faktörün üç veya daha fazla madde içermesi
gerektiğini, maddelerin birden fazla faktörde yer almaması gerektiğini ve faktör yükü .40’ın altında olan
maddelerin ölçekten çıkarılması gerektiğini ifade etmişlerdir (Akt. Bulut & Uzunoğlu, 2021). Bu
ifadeler dikkate laınarak tekrarlanan AFA ölçümleri sonucunda kalan 15 maddenin 3 faktör altında
toplandığı görülmüştür. Kalan ölçek maddeleri ve maddelerin hangi faktörlere yük verdiği Tablo 1’de
sunulmuştur.
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Tablo1. İşlevsel Okuryazarlık Ölçeği Açımlayıcı Faktör Analizi Sonuçları
Maddeler

Faktör 1

25. Okuryazarlık alanında yetersiz hissettiğimde kendimi

,760

Faktör 2

Faktör 3

geliştirmeye çalışırım.
17. Kendimi daha iyi ifade edebilmek için okumalar yaparım.

,756

29. Okuryazarlığı hayatımın etkin bir parçası olarak kullanırım.

,752

30. Çeşitli alanlarda okuryazarlık becerilerimi geliştirmeye

,738

çalışırım.
26. Ünlü yazarların eserlerini takip ederim.

,735

27. Çevremden kitap okuma tavsiyeleri alırım.

,689

16. Okuyacağım kitaba karar vermeden önce araştırmalar

,664

yaparım.
7. Amacım doğrultusunda okuma çalışmaları yaparım.

,545

13. Okumaya başlamadan önce metne göz atarım.

,780

14. Okuduklarımdan elde ettiğim bilgiyi sorgularım.

,732

12. Okurken önemli gördüğüm yerleri not alırım.

,708

15. Okuduğum metinler arasındaki çelişkileri fark ederim.

,634

9. Süreli yayınlara üye olurum.

,733

1. Gün içinde dergi, gazete vb. yayınlar okurum.

,661

8. Güncel haber sitelerini takip ederim

,583

Tablo 1 incelendiğinde AFA sonuçlarına göre oluşturulan 15 maddelik ölçeğin 3 faktör altında
toplandığı görülmektedir. Toplam varyans incelendiğinde bu değer %55,48 olarak bulunmuştur. Erkuş
(2019) tarafından, AFA sonuçlarından elde edilen faktörlerin toplam varyansının %50’den fazla olması
önerilmektedir. Tablo 1’de yer aldığı üzere Faktör 1’de 8 madde, Faktör 2’de 4 madde, Faktör 3’te de 3
madde bulunduğu görülmektedir. Faktör 1 maddelerinin faktör yükleri ,545 ile ,760 aralığında; Faktör
2 maddelerinin faktör yükleri ,634 ile ,780 aralığında; Faktör 3’ün maddelerinin faktörleri ise ,583 ile
,733 aralığında yer almaktadır. Maddeler incelenerek ve ilgili alanyazın taranarak Faktör 1,
Okuryazarlık Gelişimi; Faktör 2, Bilişsel Farkındalık Stratejileri; Faktör 3, Aktüelite olarak
isimlendirilmiştir.
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SONUÇ VE TARTIŞMA
Sınıf öğretmeni adaylarına yönelik olarak İşlevsel Okuryazarlık Ölçeği geliştirilmesi amaçlanan
bu araştırmada, ilgili alan yazın taranmış, maddeler oluşturulmuş ve uzman görüşüne sunulmuştur.
Ardından oluşturulan ölçeklerle veriler toplanmış ve bu veriler üzerinde Açımlayıcı Faktör Analizi
uygulanmıştır. Analizin tekrarlı uygulamalarından ve gerekli durumlarda maddelerin çıkarılmasının
ardından ölçekte kalan 15 madde 3 boyutta toplanmış ve bu boyutlar Okuryazarlık Gelişimi, Bilişsel
Farkındalık Stratejileri ve Aktüelite olarak adlandırılmıştır.
Özenç (2012) yaptığı araştırmada ilköğretim beşinci sınıf öğrencilerine yönelik “Ekolojik Kurama
Dayalı İşlevsel Okuryazarlık Yaşantısı Ölçeği” geliştirmiş ve öğrencilerin akademik başarıları ile
işlevsel okuryazarlık seviyeleri arasında anlamlı bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur. Özenç geliştirdiği
ölçekteki maddeleri aile, okul ve çevre olarak üç boyutta ele almıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin
işlevsel okuryazarlık düzeylerinin cinsiyete, okul öncesi eğitimine, ailenin sosyo-ekonomik düzeyine ve
ebeveynlerin eğitim durumları göre değişiklik gösterdiği bulunmuştur.
Güney (2019), devlet okulunda görev yapan sınıf öğretmenlerinin işlevsel okuryazarlık yaşantılarını ve
işlevsel okuryazarlık ile ilgili görüşlerini incelen bir araştırma yapmıştır. Araştırma kapsamında
geliştirilen ankette sınıf öğretmenlerinin işlevsel okuryazarlık yaşantıları; okuma, dinleme, yazma,
konuşma ve aritmetik olmak üzere beş alt alanda incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına bakıldığında sınıf
öğretmenlerinin işlevsel okuryazarlık hakkında bilgi sahibi olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçtan
yola çıkılarak sınıf öğretmenlerinin daha mesleğe başlamadan işlevsel okuryazarlık düzeylerinin
incelenmesi ve tespit edilen eksikliklerin kapatılarak iyileştirmelerin sağlanması için aday öğretmenlere
yönelik işlevsel okuryazarlık ölçeğine ihtiyaç duyulduğu düşünülmektedir.
Bu bilgilerden yola çıkılarak eğitim fakültesinde okuryazarlık düzeyi artırıcı, işlevsel okuryazarlığı
tanımlayıcı çalışmalar yapılması önerilebilir. İşlevsel okuryazarlık becerisi hakkında görülen bilgi
eksikliğinden dolayı, bilgilendirici eğitimlerin hem öğretmen adaylarına hem öğretmenlere hem de
öğrencilere verilmesi önerilebilir. Bu sayede her bireyin işlevsel okuryazarlık becerilerinin farkında
olacak şekilde kendini geliştirmesine imkân sunulacağı düşünülmektedir.
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Özet
Bu araştırmada öğretmen adaylarının kendi öğretimleri hakkında neleri değiştirip neleri geliştireceği
hakkında fikir sahibi olmalarını sağlamak amacıyla öz yansıtma süreçleri incelenmiştir. Araştırmanın
çalışma grubu, bir devlet üniversitesinin bahar döneminde öğretmenlik uygulaması dersi alan dört
sınıf öğretmeni adayından oluşmaktadır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması
deseni kullanılmıştır. Araştırma verileri video kayıtları, gözlemler, görüşmeler ve ses kayıtları ile
toplanmıştır. Araştırmanın veri analizi sürecinde araştırma konusu ile ilgili ana tema, kategoriler ve
kodlar belirlenmiştir. Daha sonra bu kategori ve kodların içerikleri tanımlanarak veri analiz çerçevesi
oluşturulmuştur. Toplanan verilerden elde edilen bulgular incelenerek öğretmen adaylarının öz
yansıtma süreçleri yorumlanmıştır. Öğretmen adayları öz değerlendirme bölümünde genel olarak
zaman yönetimi konusunda sıkıntı yaşamışlardır. Sınıf hakimiyeti sağlayamadıklarını fark
etmişlerdir. Öğretim sürecini genel olarak etkin kullandıklarını belirtmişlerdir. Öz tepki bölümüne
bakıldığında genel anlamda öğretmen adaylarının kendi öğretim süreçlerine ilişkin tepkilerinde
memnuniyetleri ve memnuniyetsizlikleri eşit oranda bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Öz yansıtma, sınıf öğretmeni adayları, video kaydı.
Abstract
In this study, self-reflection processes were examined in order to enable teacher candidates to have
an idea about what to change and what to improve about their own teaching. The study group of the
research consists of four primary school teacher candidates who took a teaching practice course at a
state university in the spring term. The case study design, one of the qualitative research methods,
was used in the study. Research data were collected by video recordings, observations, interviews and
audio recordings. During the data analysis process of the research, the main theme, categories and
codes related to the research topic were determined. Then, the contents of these categories and codes
were defined and a data analysis framework was created. By examining the findings obtained from
the collected data, the self-reflection processes of the teacher candidates were interpreted. In the selfassessment section, teacher candidates generally had difficulties in time management. They realized
that they could not achieve class dominance. They stated that they used the teaching process
effectively in general. When we look at the self-reaction section, in general, the satisfaction and
dissatisfaction of the teacher candidates regarding their own teaching processes were found to be
equal.
Keywords: Self-reflection, teachercandidates,video recording.

9. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi

247

GİRİŞ
Eğitim araştırmalarında mesleki gelişim alanına gösterilen ilgi her geçen gün yoğunlaşmaktadır.
Bu alana gösterilen ilgi doğrultusunda eğitim alanının kitlesini oluşturan öğretmen adaylarının mesleki
gelişimleri için çok yönlü çalışmalar yapılmaktadır. Birçok dersle mesleğe hazırlanan öğretmen
adayları, bu derslerden biri olan öğretmenlik uygulaması dersinde mesleği tanımaya ve öğretmen olarak
kendilerini keşfetmeye olanak bulmaktadır. Öğretmen adaylarının mesleki gelişiminin büyük oranda
desteklendiği bu ders kapsamında aldıkları eğitimin bütün meslek hayatını etkileyeceği öngörülebilir bir
gerçekliktir. Bu sebeple öğretmen adaylarının mesleki gelişimlerini destekleyecek yöntem ve tekniklerin
kullanımı önemli görülmektedir.
Öğretmen adaylarının mesleki gelişimini destekleyen tekniklerin biri yabancı literatürde “selfreflection” olarak geçen “öz yansıtma” tekniğidir. Atik’e (2013) göre öz yansıtma; bireyin duygu
düşünce ve faaliyetlerinin değerlendirilme halidir. Benzer bir tanımla öz yansıtma, kişinin kendini
gözlemleme ve değerlendirme yapma sırasında öz düzenleme ve kendi davranışları hakkında sağlanan
bir geribildirimdir (Grant vd., 2002). Öz yansıtma sayesinde kişinin kendine dışarıdan bir gözle bakması
ve değerlendirme yapması sağlanmaktadır. Aynı şekilde Elaldı’nın (2013) öz yansıtma hakkında,
bireyin kendi ile ilgili gözlemleri ve deneyimlerinden edinilen bilgiler ile öz eleştiri yaparak analizin
sağlandığı görüşündedir. Liptak’a (2007) göre ise öz yansıtma, bireyin kendi kararlarını, hal ve
hareketlerini anlamasına ve kendisi hakkında bilgi sahibi olmasına yardımcı olmaktadır (Akt.
Yavaşaoğlu, 2010). Bu tanımlardan yola çıkarak öz yansıtmanın hem bireyin kendisini anlamasına hem
de dış dünyaya yönelik farkındalığı oluşmasına katkı sağladığı düşünülmektedir.
Bu araştırmada öğretmen adaylarının; kendi öğretimleri hakkında deneyimlerini gelecekte daha etkin
bir şekilde kullanması için analiz etmesi, mesleki gelişimlerini izleyebilmesi, öğretimleri hakkında
neleri değiştirip neleri geliştireceği hakkında fikir sahibi olmalarını sağlamak amacıyla öz yansıtma
süreçlerinin nasıl olduğunun ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda
Zimmerman’ın (2000, 2002) “Öz Düzenleyici Öğrenme Modeli” kullanılmıştır. Kullanılan model, öz
düzenleyici öğrenmeyi “ön düşünüş-performans kontrol-öz yansıtma” olarak açıklamaktadır. Modele
göre öz yansıtma süreci “öz yargılama” (öz değerlendirme ve neden sunma) ve “öz tepki” (duyuşsal
tepkiler, bilişsel tepkiler ve sonuçlar) olarak iki kategoriye ayrılmaktadır (Çapa & Uzuntiryaki, 2014).
Öz yargılama süreci bireyin kendi davranışlarını değerlendirmesi ve bu davranışların sebeplerini
açıklamasını içermektedir. Öz değerlendirme içerisinde öğretmen adayının sınıf yönetimi, zaman
yönetimi, öğretim performansı gibi kriterler bulunmaktadır. Bu öz değerlendirme sürecinde öğretmen
adayları kendi öğretimleri ile ilgili sebep-sonuç ilişkili açıklamalarda bulunmaktadır. Değerlendirilen
öğretim hakkında sunulan nedenler öğretmen adayının kullandığı yöntem, teknik, materyal gibi içsel
faktörler olabileceği gibi; ders dışı etkenler, yoğun müfredat gibi dışsal faktörler de olabilmektedir. Öz
yargılama sürecinin sonucunda öğretmen adaylarının öz tepkilerini açığa çıkaran duygu ve düşünceler
ortaya çıkabilmektedir. Öğretmen adayı dersin verimli geçtiğini veya ders anlatımında başarısız
olduğunu düşünerek bir takım duygu ve düşünceler ortaya koymaktadır (Yetkin vd., 2014).
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YÖNTEM
Bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Durum
çalışmaları, bir durum ya da olayın derinlemesine incelenmesini ve sistemli bir şekilde veri toplanıp
analizinin yapılmasını içermektedir (Gökçek & Davey, 2009). Araştırmanın çalışma grubunu bir devlet
üniversitesinin bahar yarıyılında öğretmenlik uygulaması dersi alan 4 öğretmen adayı oluşturmaktadır.
Öğretmen adaylarının belirlenmesinde öncelikle araştırmacılar tarafından tanınan ve çalışmaya
katılmaya istekli olabileceği düşünülen öğretmen adaylarıyla görüşülmüştür. Görüşmeler sürecinde
katılımcılar süreçten haberdar edilmiştir. Görüşmeler sonucunda 4 gönüllü öğretmen adayı belirlenmiş
ve araştırmanın çalışma grubu oluşturulmuştur.
Araştırma verileri video kayıtları, gözlemler, görüşmeler ve ses kayıtları ile toplanmıştır. Veri toplama
sürecine başlarken araştırmacılar ve katılımcılar arasında ön görüşmeler yapılmıştır. Ön görüşmeler ile
araştırmacılar ve katılımcılar arasındaki güven duygusu ve samimiyet sağlanmaya çalışılmıştır. Ön
görüşmelerin ardından katılımcıların öğretmenlik uygulaması kapsamında görevlendirildikleri devlet
okulundaki öğretim yaptığı dersler video kayıt cihazı ile kayıt altına alınmıştır. Her katılımcı haftada
birer ders saati olmak üzere iki haftada toplam 2 ders saati gözlemlenerek kayda alınmıştır. Bu gözlemler
ile öğretmen adaylarına sorulacak görüşme soruları oluşturulmuştur. Video kayıt süreci bittikten sonra
öğretmen adaylarıyla bireysel görüşmeler düzenlenerek öğretmen adayının kendine ait öğretim videoları
izletilmiş ve bu izleme sırasında sesli düşünme yapması istenmiştir. Veri kaybını engellemek amacıyla
bu sesli düşünmeler ses kaydına alınmıştır. Öğretim videoları araştırmacı ve öğretmen adayı ile birlikte
izlendikten sonra görüşmelere geçilmiştir.
Bu araştırmanın veri analizi, Zimmerman’ın (2000,2002; akt. Bozkurt vd., 2022) “Öz Düzenleme”
modeli içerisindeki öz yansıtma süreçleri temel alınarak yapılmıştır. Analiz sürecinde ilk olarak
araştırma konusu ile ilgili ana tema, kategoriler ve kodlar belirlenmiştir. Daha sonra bu kategori ve
kodların içerikleri tanımlanarak veri analiz çerçevesi (Tablo 1) oluşturulmuştur.
Tablo 1. Öz Yansıtma Süreci Veri Analiz Çerçevesi (Zimmerman, 2000,2002; akt. Bozkurt vd., 2022)
TEMA ve KATEGORİLER

AÇIKLAMA

“ÖZ YARGILAMA”

Öğretmen adayının ders ile ilgili başarı değerlendirmesi ve bu
değerlendirmelerin nedenlerine yönelik yargılarıdır.

ÖZ DEĞERLENDİRME

Öğretmen adayının ders ile ilgili başarı değerlendirmesidir.

SEBEP BİLDİRME

Öğretmen adayının ders ile ilgili başarı değerlendirmelerinin
nedenlerine yönelik yargılarıdır.

“ÖZ TEPKİ”

Öğretmen adayının derse yönelik duyuşsal ve bilişsel tepkileri ile öz
yansıtma sonucunda çıkardığı sonuçları içerir.

TEPKİ

Öğretmen adayının derse yönelik duyuşsal ve bilişsel tepkilerini
içerir.

SONUÇ ÇIKARMA

Öğretmen adayının öz yansıtma sonucunda çıkardığı sonuçları içerir.

9. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi

249

BULGULAR
Bu bölümde öğretmen adaylarının öz yansıtma (öz yargı, öz tepki) süreçlerinde elde edilen
veriler, tablolar halinde sunulmuştur. Aşağıda yer alan tabloda M kodlu öğretmen adayının öz yansıtma
sürecine ait bulgulara yer verilmiştir.
M Kodlu Öğretmen Adayı Öz Yansıtma Temasına İlişkin Bulgular
Tablo 2. M Kodlu Öğretmen Adayının “Öz Yargılar” Kategorisine ilişkin Bulguları
KODLAR

ALT KODLAR

Zaman Yönetimi

ÖZ
DEĞERLENDİRME

Sınıf Yönetimi

Öğretim Süreci

SEBEP BİLDİRME

İçsel Sebep

Dışsal Sebep

ÖRNEKLER
“A4 kağıdı dağıtmak sonradan aklıma geldi keşke ilk önce onu
dağıtsaydım. Burada çok fazla zaman kaybettim.”
“Burada hepsini sırayla yaptırsaymışım daha iyi olurmuş. Önce işte 20
tane aşağı doğru ya da yan, hepsini saysaymışız tek tek daha hızlı
bitermiş. En azından dersin yarısında bitirirmişiz.
“Keşke ilk başta aklıma gelseydi de kesip önceden verseydim.
Yaptıktan sonra çok daha hızlı biterdi. Fazla uzadı, ders zaten kısa.”
“Sınıfın arkası mesela oradan baktığında çok fazla görünmüyor,
öğrenciler aslında dinlememiş, kendi halinde hala kâğıt çıkarmaya
çalışıyorlar. Ama işte bütüne bakınca onu göremiyorsun, en arkayı.”
“Buradan örnek vermeye çalışıyorum arkadaki birkaç kişi hala bir
şeyler kesiyordu, daha kesmeye başlamamıştık biz. Defterinin
yanındaki o tırtıklı yeri kesiyordu, onun dinlemediğini fark ettim.”
“Burada şey sonradan aklıma geldi e böyle hani birkaç tane daha örnek
kâğıt kesseymişim keşke, hani her sıraya verseydim birer tane veya
ikişer tane, onlar kendileri ölçerdi, çok sonradan aklıma geldi. Şey
yaptım doğru kesenlerin kağıtlarını topladım, onları dağıttım işte her
sıraya birer tane, arkaya kadar götürdü onlar kendileri kontrol etti.”
“Ben de farkındayım artık dersin biteceğinin hani a4 kağıdında artık
alanı görsünler diye üst üste koyduracaktım artık birkaç grup
yaptıracaktım iki üç kişi hani aynı kâğıdı koysun.”
“Örnek kağıtları dağıtmış olsaydım en baştan daha hızlı
ilerleyebilirdik. Zamanı birazcık hor kullanmışım onu fark ettim.”
“Şeyde de eksiklik var bu sefer dersten önce söyledim malzemeleri
hani biliyorlardı a4 kâğıdı getirmelerini gerektiğini, makas falan da
getirmişler ama malzeme eksikliği vardı. Biraz da öğrencilerin suçu,
hepsi tam getirse bir an önce derse başlayabilirdik bence.”
“Aslında ben dersi anlatmaya başladığımda sessizdi ses yoktu ama
sınıfta 40 kişi olunca bir de sınıf tamdı o gün. Zaten sürekli yanıma
gelenlerden dolayı ben gezemedim sınıfın içinde.”

Tablo 2 incelendiğinde M kodlu öğretmen adayının, kayda alınan kendi öğretim videolarını izlemesi ile
başlayan öz yansıtma sürecinin öz yargılama kategorisinde bulunan verileri görülmektedir. M kodlu
öğretmen adayı Öz Değerlendirme kodu içerisinde yer alan zaman yönetimi ile ilgili görüşlerinde
zamanı çok verimli kullanmadığından bahsetmektedir. Etkinlik planlamaları hakkında yanlışlarını
belirtmektedir.
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M kodlu öğretmen adayı sınıf yönetimi alt kodunda; öğrencilerin dikkatini toplayamadığı, odak noktası
kuramadığı ve öğrenciler tarafından dinlenmediği anlar olduğundan bahsetmektedir. Öğretim süreci alt
koduna bakıldığında da ders sürecindeki eksiklikler görülmüş ve öğretmen adayı tarafından
bahsedilmiştir. Sebep Bildirme koduna bakıldığında dışsal sebeplerin içsel sebeplerden çok daha fazla
olduğu görülmektedir. Bu da dersin başarı veya başarısızlığının nedenlerini dışsal faktörlerin daha çok
etkilediği anlamına gelmektedir. İçsel faktörlere bakıldığında öğretmenin etkinlik planlamasında bir
yanlışlık olduğu görülmektedir. Aynı şekilde öğretmen adayının etkinliği kolaylaştırıcı şekilde örnekler
hazırlamamasının öğrenciler tarafından etkinliğin anlaşılmasını zorlaştırdığı görülmektedir.
Öğretimin başarısını etkileyen dışsal faktörlere bakıldığında öğrencilerin bazı becerilerinin eksik
kalmasının derse etkisi olduğu görülmektedir. Aynı şekilde öğrencilerin derse dikkatlerinin tam
toplanamadığı görülmektedir. Öğrencilere, derse getirilmesi gereken malzemeler söylenmesine rağmen
eksik malzeme getirilmesi de etkinlik süreci etkileyen bir dış faktör olarak ortaya çıkmaktadır.
Öğrencilerin öğretmeni dinlememeleri ve etkinlik aşamalarına uymamaları da bu faktörlerden biridir.
Bunlara ek olarak sınıf mevcudunun kalabalık olması ve farklı hazırbulunuşluk seviyelerinde
bulunmaları da öğretim sürecini etkileyen dışsal faktörlere örnek olarak verilmektedir.
Tablo 3. M Kodlu Öğretmen Adayının “Öz Tepki” Kategorisine İlişkin Bulguları
KODLAR

TEPKİ

SONUÇ
ÇIKARMA

ALT KODLAR

ÖRNEKLER
“Kendimi izlemek çok garip geldi bana ama kendimi izlemek güzeldi.”
“Kendimi sınıfta görmek hoşuma gitti.”
“Kendimi görmek mesleğe düşüncelerimi etkiledi, şu an daha mutlu oldum.”
Memnuniyet
“Ders anlatırken iyi ki bu mesleği seçmişim diyorum. Video izledikten sonra
daha çok ısındım, kendimi gerçekten öğretmen olarak hayal ettim, sanki kendi
sınıfımmış gibi düşündüm. Daha mutlu etti beni.”
“Zamanı birazcık hor kullanmışım onu fark ettim.”
Memnuniyetsizlik “Ve sınıfta özellikle bu derste sınıf hakimiyetini biraz yapamadığımı
görüyorum.”
“Bir daha böyle bir etkinlik yaptırırsam malzemeleri ben getireceğim.”
“Kesinlikle onlara vereceğim görevleri parçalara ayırırım. Yani tam olarak
şunu şunu yapacaksınız demem. Aşama aşama gideriz. Önce bunu yapacağız
hep birlikte, sonra bunu yapacağız.”

Tablo 3’e bakıldığında M kodlu öğretmen adayının Tepki kodunda memnuniyet ve memnuniyetsizlik
gösterdiği durumlar görülmektedir. Tabloya göre öğretmen adayının kendini izlemesi güzel
bulunmaktadır. Öğretmen adayı bu durumun hoşuna gittiğini ifade etmektedir. Adayın öğretmenlik
mesleğine olan düşüncelerinin olumlu yönde etkilendiği belirtilmektedir. Öğretmen adayının zamanı
etkin kullanamaması dolayısıyla bir memnuniyetsizlik yaşadığı görülmektedir. Buna ek olarak da sınıf
yönetimini tam sağlayamadığını bildirmektedir.
Sonuç Çıkarma koduna bakıldığında öğretmen adayının, tekrar etkinlik yaptırma durumunda malzeme
temini kendisi yapacağı sonucuna vardığı görülmektedir. Etkinlikte yer alan görevleri öğrencilere parça
parça ve aşama aşama yaptıracağını belirtmektedir. Aynı zamanda yapılan öz yansıtma çalışmasının
bütün öğretmen adaylarına yapılmasının faydalı olacağı görüşünü bildirmektedir.
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İ Kodlu Öğretmen Adayı Öz Yansıtma Temasına İlişkin Bulgular
Tablo 4. İ Kodlu Öğretmen Adayının “Öz Yargılar” Kategorisine ilişkin Bulguları
KODLAR

ALT KODLAR
Zaman Yönetimi

Sınıf Yönetimi
ÖZ
DEĞERLENDİRME
Öğretim Süreci

SEBEP BİLDİRME

İçsel Sebep

Dışsal Sebep

ÖRNEKLER
“Etkinlikte üç tane alan varsa orada bir öğrenci çıkıp yapabilirdi. Tek
tek çıkarmak aslında bütün dersi yemiş.”
“Oyun oynatmayı da düşünüyordum ama zaman yetmedi.”
“Oyun odaklı istiyorlar ama 36 kişide zor oluyor sınıfı kontrol etmek.”
“Şey yok mesela, tam bir sus pus yok. Ondan çok rahatsız oldum.”
“Tüm sınıfı yerinde takip edemiyordum. İşlemi yapıp yapmadıklarıyla
ilgili. Ama bazı gördüğüm öğrenciler önceden yapıp bitirmişlerdi.”
“Galiba bu etkinlik çocuklar için basit kalmış. Mesela arka sıralarda
önceden yapıp bitirenler vardı. O yüzden de dinlerken sıkılıyorlardı,
aralarında konuşuyorlardı.”
“En iyisi bireysel çalışma yaptırmak, etkinlik kâğıdı veriyorsun hepsi
susuyor, sadece ona konsantre oluyor.”
“En azından arada bir falan oyun oynattırsaydım çok daha enerjik
olabilirlerdi ders için.”
“Mesela bu straforu tahtaya iple asıp o şekilde yerleştirebilirdim yani.
O zaman sınıfta herkesin dikkati oraya yönelirdi şu an bir karışıklık
oluşmuş göremedikleri için.”
“Mesela zarfı derste dağıtmam dikkat dağınıklığına neden oldu. (THK
fitre zarfı)”
“Çocukların isimlerini sürekli karıştırmışım.”
“Diğer derste hoca gelince hepsi sus pus oldu.”
“Bir otorite olarak görmüyorlar beni aslında. Hocalarını otorite olarak
gördükleri için olabilir.”

Tablo 4 incelendiğinde; İ kodlu öğretmen adayının Öz Yargılar kategorisi zaman yönetimi alt koduna
ilişkin görüşlerinde, zaman sıkıntısı dolayısıyla planlanan dersin gerçekleştirilemediği görülmektedir.
Öğretmen adayının etkinliklerde öğrencilere tek tek yer vermek istediği fakat bu durumun zaman
sıkıntısı yarattığı belirtilmektedir. Sınıf yönetimi alt koduna bağlı olarak ele alınan örneklerde, sınıfın
kendi hocası olmadan sınıf yönetimini sağlamanın zor olduğu, sınıfın kalabalık olmasının da kontrolü
zorlaştırdığı, genel olarak sınıfta sessizliğin sağlanamadığı ve öğretmen adayı tarafından sınıf takibinin
zor olduğu görülmektedir. Öğretim süreci alt koduna bakıldığında öğretmen adayının yaptığı davranış
tekrarlarından, etkinlik sürecinde oluşan farkındalıklardan, öğrencilerin derse olan ilgilerinin
azaldığından ve yapılmasının faydalı olacağı etkinliklerden söz edilmektedir.
Sebep Bildirme kodunda yer alan, öğretim başarısını etkileyen içsel ve dışsal sebeplerin neredeyse aynı
oranda yer aldığı görülmektedir. İçsel sebeplere örnek olarak etkinlik planlaması, ders dışı etkenlerin
öğretmen adayı tarafından kontrol altına alınamaması, öğretmen adayının öğrenci isimlerini karıştırması
verilebilmektedir. Dışsal sebepler hakkında da sınıfa dışarıdan bireylerin uğraması, sınıfın kalabalık
olması, aday öğretmenin öğrenciler tarafından otorite olarak kabul edilmemesi, dersin planlamasının
sınıfın kendi hocası tarafından yapılması örnekleri söylenebilmektedir.
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Tablo 5. İ Kodlu Öğretmen Adayının “Öz Tepki” Kategorisine ilişkin Bulguları
KODLAR

TEPKİ

SONUÇ
ÇIKARMA

ALT KODLAR

ÖRNEKLER
“Bazı öğrenciler direkt işlem yapmadan yazmak istediler ama ben orada işlemi
Memnuniyet
yapmalarını ve görmelerini istedim diğer arkadaşlarının. İyi bir şey yapmışım
burada.”
“Ders daha eğlenceli geçebilirdi. Zaten ders planının iki kısmını yapamadım.
Orası hiç iyi olmamış.”
Memnuniyetsizlik “Tam bir şeyler oturmamış gibi daha. Yani çok yeni olduğum belli.
(Öğretmenlik anlamında)”
“Zaman yönetimini tam sağlayamadım. Videoda bunu daha iyi gördüm.”
“Zaman yönetimini çok iyi yapmam gerektiğinin farkına vardım bir kere.
Mesela daha temkinli olacağım.”

Tablo 5’e bakıldığında İ kodlu öğretmen adayının Öz Tepki kategorisinde tepki ve sonuç çıkarma
kodları görülmektedir. Öğretmen adayının memnuniyetsizlik alt koduna ilişkin bulgularının
memnuniyet alt koduna ilişkin bulgulardan daha fazla olduğu görülmektedir. Öğretmen adayı genellikle
sınıf hakimiyetini ve zaman yönetimini sağlayamamaktan şikayetçidir. Sonuç çıkarma alt kodu
bulgularında görüldüğü üzere öğretmen adayının zaman yönetimi konusunda daha hassas davranacağı
belirtilmektedir.
A Kodlu Öğretmen Adayı Öz Yansıtma Temasına İlişkin Bulgular
Tablo 6. A Kodlu Öğretmen Adayının “Öz Yargılar” Kategorisine ilişkin Bulguları
KODLAR

ALT KODLAR

ÖRNEKLER

Zaman Yönetimi

Sınıf Yönetimi
ÖZ
DEĞERLENDİRME
Öğretim Süreci

İçsel Sebep
SEBEP BİLDİRME
Dışsal Sebep

“Dersten kopuklar.”
“İlgili olsalar zaten nerede olduklarını bilirler. Öyle oldu birkaç kişide
o yüzden baktım hani ilgisizler yani.”
“Konuşuyorlardı kendi aralarında, yapıyorlar bir şeyler, ona çok da
engel olamam. Ama sınıf genel olarak böyle.”
“Ama gerçekten bak bazılarına ne yaparsan yap ilgilenmiyor.
Öylelerini ne kadar derse katmaya çalışsan da yok, olmuyor yani.”
“Şimdi gördüğüm kadarıyla genel olarak derse ilgisizler.”
“Bazılarının isimlerini biliyorum öğrencim de bazılarını unutuyorum.
Tam öğrenemedim. Orada çocuğa da dedim ya “çocuğun adı Zeki
miydi, Ziya mıydı” diye.”
“Çocukları bazen duymuyorum.”
“Genel olarak ilgilerini çok canlı tutamamışım.”
“Biraz daha dolaşabilirmişim.”
“Yazı yazdırınca yazıyorlar, bunların kendinin çalışması lazım, bir
şeyler yapması lazım yani öbür türlü olmuyor böyle.”
“Bunları ayıracaksın, kendi öğretmenlerinde de konuşuyorlar çünkü.”

Tablo 6’ya bakıldığında A kodlu öğretmen adayının zaman yönetimi konusunda bir çıkarımı
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bulunmamaktadır. Sınıf yönetimi alt kodu bulgularında ise öğrenci isimlerinin karıştırılmasına,
öğrencilerin kendi arasında konuşmalarına, öğrencilerin derse karşı ilgisizliklerine değinildiği
görülmektedir. Öğretim süreci alt kodunda öğretmen adayının, öğrencilerin ilgisizliklerine bir çare
bulamadığı, öğretim sürecinin öğrencilerle geçmediği, ders sürecinde öğrencilerin isimlerinin
karıştırıldığı gözlenmektedir.
Sebep bildirme kodu incelendiğinde içsel ve dışsal sebeplerin neredeyse denk olduğu görülmektedir.
İçsel sebepler kapsamında; öğretmen adayının duyma problemi, öğrencilerin ilgisini çekememesi,
tekrarlı davranışlar sergilemesi bulgularına yer verilmektedir. Dışsal sebepler ise öğrencilerin dikkat
dağınıklığı ve öğrencilerin okuldan ayrı olarak çalışmaması gösterilmektedir.
Tablo 7. A Kodlu Öğretmen Adayının “Öz Tepki” Kategorisine ilişkin Bulguları
KODLAR

ALT KODLAR

ÖRNEKLER

Memnuniyet
TEPKİ

SONUÇ
ÇIKARMA

Memnuniyetsizlik

“Çok verimli bir ders olmadı açıkçası.”
“Keşke bitirme odaklı gitmeseydim.”
“Derse karşı çok ilgili değillerdi, ben de çok canlı tutamamışım. Yani o söylem
kısmını biraz çeşitlendirebilirdim mesela etkinlikler arası geçiş kısmında.”
“Etkinlik yaparken sürede öğrencilere biraz daha bakabilirdim. Tamam
bakmışım ama yeterli değil. Öğrencileri biraz boş bıraktığımı düşünüyorum.”
“Bunlara herhalde öğretmenleri gibi olacaksın ya. Biraz güler yüz gösterince
hemen şımarıyorlar. Öyle bir yüz buluyorlar ki, gülmeyeceksin yani bunlara.”
“Biraz daha yavaş gitmeye çalışırım. Biraz daha sıraların arasında dolaşmaya
boş bırakmamaya çalışırım. İlgilerini canlı tutmaya çalışırım. İlgisiz olanları da
derse katmaya çalışırım ve bazı öğrencilerin yerlerini değiştiririm.”
“Kendi eksiklerimi ve yanlışlarımı görme şansım oldu. Bu eksiklerime ve
hatalarıma bundan sonran sonraki derslerimde dikkat etmeye çalışacağım.”

Tablo 7’ye bakıldığında A kodlu öğretmen adayının Öz Tepki kategorisinde yer alan tepki kodunda
memnuniyet alt koduna rastlanmadığı, yalnızca memnuniyetsizlik alt kodu durumlarının bulunduğu
görülmektedir. Dersin verimli görülmediği, öğretmen adayının dersi bitirme odaklı işlediği, öğrencilerin
dersle ilgilenmediği, öğretmen adayının tekrarlı davranışlar sergilediği bulgularına yer verilmektedir.
Sonuç çıkarma kodunda yer alan bulgular incelendiğinde öğretmen adayı tarafından çıkarılan sonuçlar
arasında öğrencilere güler yüz gösterilmemesi gerektiği, dersin daha yavaş işlenmesi gerektiği, derse
ilgisiz olan öğrencilerin derse katılmaya teşvik edilmesi gerektiği sonuçlarının çıkarıldığı görülmektedir.
B Kodlu Öğretmen Adayı Öz Yansıtma Temasına İlişkin Bulgular
Tablo 8. B Kodlu Öğretmen Adayının “Öz Yargılar” Kategorisine ilişkin Bulguları
KODLAR

ALT KODLAR

Zaman Yönetimi
ÖZ
DEĞERLENDİRME
Sınıf Yönetimi

ÖRNEKLER
“Dersin çoğu yazmalarını beklemekle geçti gerçekten.”
“Yazan öğrenciler diğerlerini bekliyor bak burada.”
“Dersin çoğu gerçekten yazıya gitmiş.”
“Beni dinlemiyorlar.”
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Öğretim Süreci

SEBEP BİLDİRME

İçsel Sebep

Dışsal Sebep

“Bir de işte öğretmenin olması benim şeyimi düşürdü yani biraz, kendi
öğretmenlerine daha çok odaklandılar.”
“Tahtaya gelen çocukla benim aramda kalmış genelde konuşmalar.”
“Mesela yazmayan öğrenciler var bak şu an. Sırttım dönük olduğu için
fark etmemişim, ama izleyince yazmayan öğrenciler olduğunu gördüm.”
“Sınıfta çok ses, gürültü olmuş ama.”
“Burada da öğrenciye okutmaktansa aslında benim okumam daha iyi
olabilirdi, daha etkili olabilirdi. Çünkü sesi duyulmuyor öğrencinin ve
öğrenciler anlamamış gibiler.”
“Bir de başlık yazmıştım ya “zamir” çocuklar onu görünce direkt
söylediler konuyu.”
“Burada da hiç çocuklara buldurmamışım direkt ben söylemişim olur
mu olmaz mı diye. “
“Şimdi herkes kendi şeyini bulmaya çalışınca kendi cevabını, kimse
arkadaşını dinlemedi. Herkes kendi kelimesine odaklandı.”
“Büyükten küçüğe sıralamanın da kulaç, karış, parmak olduğunu
anlamışlar, kavramışlar.”
“Mesela burada çok erken ipucu vermişim. Normalde isim demelerini
istiyorum çocukların ama çok erkenden ben söylemişim bir öğrenciden
sonra.”
“Bir de öğrenciye yaptırmadan önce keşke ben karışla ölçmeyi
gösterseydim daha iyi olacaktı. Çünkü ilk başta nasıl ölçeceğini
bilemedi. Karışı biliyor ama nasıl ölçeğini bilemedi.”
“Bu uyarıyı başta yapmam lazımdı, ‘baş harflerine dikkat edin’ diye.
Çünkü öyle çok getiren oldu baş harfi küçük olduğu halde.”
“Bir de işte öğretmenin olması benim şeyimi düşürdü yani biraz, kendi
öğretmenlerine daha çok odaklandılar.”
“Hepsinin yazma hızı bir değil.”
“Burada ilk derste öğrendiklerimizin tekrarını yaptım. Sonradan üstüne
eklemek için. Ama ona rağmen teneffüste 10 dakikada bile unutmuşlar.”

Tablo 8 incelendiğinde B kodlu öğretmen adayının öz değerlendirme kodunda yer alan zaman yönetimi
alt kodunda yazı yazma etkinliklerinin ders süresini çok harcadığına yer verilmektedir. Sınıf yönetimi
alt koduna bakıldığında, öğrencilerin öğretmen adayını dinlemediği, öğretmen adayının odağı
toplayamadığı, sınıf hakimiyetini tam olarak sağlayamadığı görülmektedir. Bazı öğrencilerin
etkinliklere katılmadığı, sınıf içinde gürültü olduğu fark edilmiştir. Öğretmen adayı, başkasının sınıfının
yönetilmesinin zor olduğunu söylemiştir. Öğretim süreci alt kodu bulgularında öğretmen adayının,
bilgiyi her zaman çocuklara buldurtmadığı, süreç içerisinde yaptırılan bazı etkinliklerden emin olmadığı
sonucuna varılmaktadır.
Sebep bildirme kodu incelendiğinde içsel ve dışsal sebeplerin birbiri ile orantılı olduğu görülmektedir.
Öğretmen adayından kaynaklı görülen sebeplere örnek olarak; adayın öğrencilere çok erken ipucu
vermesi, öğrenciden beklenen davranışın önce öğretmen tarafından gösterilmesi, etkinlik başlarında
gereken uyarıların yapılması, çocuklara gereken dönütlerin verilmesi gerektiğinden bahsedilmektedir.
Dışsal sebeplerde ise öğrencilerin yazma becerileri hakkındaki bireysel farklılıkları ve öğrencilerin ifade
becerilerinin eksikliği durumlarına değinilmektedir.
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Tablo 9. B Kodlu Adayının “Öz Tepki” Kategorisine ilişkin Bulguları
KODLAR

TEPKİ

SONUÇ
ÇIKARMA

ALT KODLAR

ÖRNEKLER

“Çocuklar etkinliği anlamış, etkinlik aslında olmuş istediğim gibi.”
“Bu arada gezmeler de iyi oluyor çünkü kimin yazıp kimin yazmadığını
Memnuniyet
görebiliyorsun.”
“Bir de böyle her yazdırdığımı açıkladım. O kulaçtı, karıştı, adımdı, hepsini
mezurayla ölçmüştüm. Bence iyi oldu çocuklar aktif oldu, merak ettiler.”
“Burada şey kötü oldu, sınıfın hepsi geldiği için materyal yetmedi. Çünkü
Memnuniyetsizlik normalde bayağı bir devamsızlık oluyor. Bu hafta hepsinin geleceği tuttu.
Aslında kişi sayısına göre hazırlamam gerekirdi.”
“Yazmayan bayağı öğrenci var hatta ya, şu an sinirlendim yani.”
“Bütün cümleleri değil de cümleleri tek tek verebilirdim çocuklara. Mesela
kartonda 20 taneyse hepsi yazıyor, ilk bir tanesini verirdim herkes okurdu, kendi
kelimesine uyuyor mu uymuyor mu ona karar verirlerdi. Uyduğunu düşünen
grup çıkıp biz deneyebiliriz diyebilirdi.”
“Aralarda daha çok gezerim artık, yazı yazmaya çok vakit harcamışım bu kadar
harcamam. Etkinlikte de her öğrenci kendi kağıdına çok odaklanmıştı, o yüzden
hepsini bir değil de sırayla parça parça veririm.”
“Kendimi hiç izlememiştim. Tahtada nasıl olduğumu, çocuklara nasıl
yaklaştığımı da hiç fark etmemiştim. O yüzden kendimi değiştirmeme ve
geliştirmeme çok yardımcı olacak, etkisi büyük.”

Tablo 9’a bakıldığında B kodlu öğretmen adayının memnuniyet kodlu verilerinin memnuniyetsizlik
kodlu verilerinden fazla olduğu görülmektedir. Çocukların etkinliği anlamış olmaları, etkinliğin istediği
gibi yapılabilmiş olması öğretmen adayında memnuniyet durumunu oluşturmaktadır. Etkinliğin kişi
sayısı göre hazırlanmamış olması ve bazı öğrencilerin yazma etkinliklerine katılmamış olması, öğretmen
adayında memnuniyetsizlik durumunu oluşturmaktadır. Öğretmen adayının sonuç çıkarma bulgularında
ise adayın öğretimi ile ilgili düzenlemesi gereken yerlere değinilmektedir.
SONUÇ VE TARTIŞMA
Öğretmen adaylarının öz yansıtma süreçlerinin incelenmesi amacı ile yapılan bu çalışmada, sınıf
öğretmenliği bölümü dördüncü sınıf düzeyinde öğrenim gören 4 öğretmen adayının öğretmenlik
uygulaması dersi kapsamında anlatım gerçekleştirdiği 8 ders kayıt altına alınarak ders sonrası öğretmen
adayları ile paylaşılmış ve görüşmeler düzenlenmiştir. Toplanan verilerden elde edilen bulgular
incelenerek öğretmen adaylarının öz yansıtma süreçleri yorumlanmıştır. Öğretmen adayları öz
değerlendirme bölümünde genel olarak zaman yönetimi konusunda sıkıntı yaşamışlardır. Zamanı etkin
kullanamadıklarından ve öğrencilere etkinlik yaptırırlarken dersin yetmediğinden söz etmişlerdir. Sınıf
hakimiyeti sağlayamadıklarını fark etmişler ve kendilerine ait sınıfları olmadığı sürece öğrenciler
tarafından otorite olarak kabul edilmeyeceklerini düşünmüşlerdir. Öğretim sürecini genel olarak etkin
ve aktif kullandıklarını belirtmişlerdir. Öz tepki bölümüne bakıldığında genel anlamda öğretmen
adaylarının tepkilerinde memnuniyetleri ve memnuniyetsizlikleri eşit oranda bulunmuştur. Adaylar
mesleki gelişimleri ve mesleğe bakışları adına bu çalışmadan memnun olduklarını ve çalışmayı faydalı
bulduklarını belirtmişlerdir.
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Bozkurt vd. (2022) yaptıkları durum çalışmasında, mesleğe yeni başlayan ortaokul matematik
öğretmenlerinin öğretim uygulamalarına yönelik öz yansıtma süreçlerinin incelenmiştir. Yaptıkları
araştırmada mesleğinde ilk beş yılını doldurmayan 6 matematik öğretmeni ile çalışmışlardır. Veri
toplama sürecinde yarı yapılandırılmış görüşmeler ile öğretmenlerden öz yansıtma yapmaları
istenmiştir. Araştırma sonucunda öğretmenlerin kendi öğretim davranışlarını dikkate almayarak kendi
derslerindeki başarısızlıkları ders dışı etkenlere bağladıkları görülmüştür. Çalışma sonucunda mesleğe
yeni başlayacak olan öğretmen adaylarının hizmet içi ve hizmet öncesi kurslarla öz yansıtma becerilerini
kazandırılması önermişlerdir.
Bu araştırma sonuçları dikkate alındığında öz yansıtma becerilerinin öğretmen adayları açısından
gerekliliği düşünülmektedir. Öğretmen adaylarına mesleğe başlamadan önce öz yansıtma becerisini
kazandırılması amacıyla tüm adaylara öz yansıtma becerisi kazandıracak etkinliklerin uygulanması
önerilmektedir. Mesleğe adım atmış öğretmenlerin de öz yansıtma becerilerinin ne derecede
kazanıldığına bakılması ve öz yansıtma becerisini geliştirici hizmet öncesi ile hizmet içi kurslar
düzenlenmesi önerilmektedir. Bu çalışma sınıf öğretmeni adaylarından 4 tanesine uygulanmıştır.
Gelecek çalışmalarda bu çalışmanın kapsamı genişletilerek yeni araştırmalar üretilebilir ve daha fazla
öğretmen adayına mesleğe başlamadan önce öz yansıtma becerisi kazandırılabilir.
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Abstract
Humanity has gone through different stages throughout history. The structure of society started primarily
with the hunter society and continued with Society 5.0 (super smart society), where technology is used
in a human-centered way, living in prosperity built on the information society with impressive changes
in information communication technologies called agricultural society, industrial society, information
society and finally super-intelligent society. The main goal of Society 5.0 is to produce solutions against
the aging world population, to live together in the virtual and real world, to use technologies such as
artificial intelligence, internet of things (IoT) and robotics in the interests of society. In this study,
especially the place and importance of Society 5.0 and Artificial Intelligence at the new society level
are explained. In the study, the necessity of Artificial Intelligence for Society 5.0 was examined together
with the reasons.
Key Words: Artificial Intelligence, Society 5.0, Internet of Things, Information and Communication
Technologies

Introduction
Throughout history, human beings have sought ways to lead a much better life, always found
different ways from their previous life in the changes necessary for the improvement of living
conditions, and perhaps brought out impressive developments that would change the world. Especially
the rapid increase in changes in technology forced people to participate in this change, and with the
innovations brought by these changes, new understandings of society emerged.
It is necessary for societies to benefit from information and communication technologies in order to
keep up with these developments and changes, to adopt them and to include them in all life processes.
In this new world order, which is called the digital age, the use of new technologies that have entered
our lives with Industry 4.0 will undoubtedly make life more livable and will ensure the adoption of a
human-oriented technology approach. Our world is faced with challenges on a global scale such as the
reduction of natural resources, global warming, increasing economic injustice and terrorism, and these
challenges are getting more complex day by day and entering a challenging period of uncertainty.
(Gladden, 2019). For this reason, the most effective and efficient way to solve the problems in society
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is to learn new information, to combine emerging technologies with people and to use information and
communication technologies to create new values in the human-cyber world.
In this context, Society 5.0, put forward by the Japanese government, was prepared by the Science,
Technology and Innovation Council in the 5th Science and Technology Basic Plan and approved by the
Cabinet decision in January 2016. This plan aims to create a "super-intelligent society" by combining
humans with artificial intelligence technology, thanks to the ability of smart machines to manage and
direct human behavior using artificial intelligence systems. "humanoid robots" developed using artificial
intelligence technology since 2016; The possible consequences of human-robot collaboration in a superintelligent society can be said to be starting to emerge today. ( Saracel & Aksoy, 2020).

In the study, especially in the age of Society 5.0, the developments, innovations and advantages brought
by artificial intelligence technologies are emphasized. In addition, the point that Artificial Intelligence
technologies developed in the light of past experiences has reached today, how it affects the change in
societies, its advantages or handicaps are explained.
1. Definition, Purpose and Objective of Society 5.0
Society 5.0 is a project first introduced in Japan in 2016 in the 5th Science and Technology
Basic Plan. Society 5.0 is a strategy that aims to create a sustainable society by connecting the real and
cyber worlds where people and things coexist so that people can live a safe and comfortable life.
(Fukuyama, 2018). In another definition, Society 5.0 is the introduction and use of all innovative
technologies for the services necessary for people to live in a happy society through digitalization. As a
general definition, Society 5.0 is to create a human-centered society that combines and integrates the
virtual world and the physical space, with systems of physically controllable technologies, balancing the
solution of social problems and economic progress. (Nair et al., 2021).
The aim of Society 5.0 is to create a people-centred society in which both economic development and
the solution of social challenges are achieved, and where people can enjoy a fully active and high quality
of life. The key to realizing Society 5.0 is the fusion of cyberspace and the real world (physical space)
to generate high-quality data and create new value and solutions to challenges. (Bölükbaşı, 2021). This
national vision proposed by Japan is to solve various social problems while trying to build a new peoplecentered society. Although the Society 5.0 strategy emerged in Japan, it is not limited to Japan in
particular for the sustainable technology steps of the states. Problems such as declining and aging
population and obsolescence of used technologies are among the problems that not only Japan but also
other countries have to deal with. Japan is one of the first countries to experience these difficulties. At
this point, Society 5.0 also aims to provide early solutions to these problems to share the successful
results with other states. (Oktradiksa et al., 2021). Perhaps the most important feature that distinguishes
Society 5.0 from other technological developments is the human factor in the focus of this project. In
Society 5.0, without separating people according to their demographic characteristics, it is to ensure that
all members of the society lead a comfortable life by making use of technology. In this respect, it shows
a complementary character to Industry 4.0.
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According to the Keidanren (Japan Business Federation) report, the goals that Society 5.0 wants
to achieve are as follows: (Keidanren, 2016).
•

•

•

Putting the human (individual) in the focus of Society 5.0: Regardless of the demographic
characteristics of individuals such as age and gender, to ensure a safe, secure and healthy life
for each individual and to prepare the ground for individuals to realize their own goals.,
Integrating digitalization into business processes: Enabling companies to produce new values
through digitalization, increasing the welfare level of society by creating new business models
with government incentives,
To find solutions to social problems in society by looking at them from a different perspective:
To be able to build a new future, especially to make the necessary efforts to solve problems such
as declining population, aging society, natural disasters, and to find solutions to such global
problems through the expansion of new businesses and services,

When we look at the goals listed above, it can be seen that innovations in Society 5.0 firstly start with
individuals, secondly, it focuses on innovations related to companies, and finally, this new
understanding is expected to solve the social problems of the society.
In order to better understand Society 5.0 and analyze its innovative ideas and solutions to
problems, it is necessary to know the previous society models. In Figure 1, the processes from society
1.0 to Society 5.0 and the stages of transformation from a hunter-gatherer society to a super-intelligent
society are shown (Fukuyama, 2018).

Super
Intelligence
Society
Information
Society
Industrial Society

Farming Society
Hunting Society

21th century +

End of 20th century

End of 18th century

13000 BC

Birth of Humanity

Figüre 1. Evolution of Societies
Society 1.0 (Hunter-Gatherer Society): The first society, called Society 1.0, consists of nomadic tribes
that hunt and gather. These people, who continued their lives as nomads, constantly moved to build
temporary shelters for themselves. The sole purpose of these communities is to hunt and find food in
order to survive. Fire has a special place for people in this society. They believed that fire kept wild
animals away from their tribes and saw fire as a source of security. In addition, people made tools from
various sources for hunting and used them as weapons. (Narvaez Rojas et al., 2021).
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Society 2.0 (Farming Society): In this society, the power of the soil was discovered by the people, and
agriculture was developed thanks to the cultivation of the soil. With the transition to agricultural
production, the society has gained a new dimension. The cultivation of crops, labor and the resulting
crops enabled families who lived as nomads in the previous society to form tribes. The nomads now
lived by the rivers where they fished, and in the land areas where they harvested and harvested,
transitioning to a permanent way of life. The society, which developed with the cultivation of the soil
and the production of crops, began to devote time to handicrafts such as weaving and ceramics. As a
result of all these production stages, the process of buying and selling products started with the barter
method among people. Since there was no currency used at the time, people exchanged products from
each other by barter method and exchanged precious stones where there was no currency. (Gladden,
2019).
Society 3.0 (Industrial Society): In these societies, production activities have been systematized and
factories and machines have replaced manpower and labor. In addition, the technological innovations
that came to the fore in the period also supported the increase in production, enabling these activities to
be carried out faster and more affordable in terms of cost. The first industry was also formed in this
period with the establishment of textile factories, which were obtained by processing, changing and
transforming fabrics and mostly working with coal. With the change in the economy, the spread of
commercial activities and the use of developing technology, the society's mentality has also changed
and people have begun to seek ways to achieve maximum production with much less labor force. Again
in these societies, the processing of iron and coal mines, the development of the railway and the use of
steam engines led to the emergence of transportation. This change has enabled people to save time by
shortening the time they travel. (Arı, 2021).
Society 4.0 (Information Society): Technological activities used and developed in this area have
simplified the use of knowledge. This concept of simplicity is more prominent in social, cultural and
commercial activities among people. Because the developing technology has focused on the emergence
of innovations that allow information to spread rapidly all over the world and to be integrated into all
activities. The biggest innovation of this society is to reveal the interaction between individuals using
information technologies and the ways of accessing information by providing easy and fast access to
information. (Buyukgoze, 2020). In fact, the concept of developing information societies and the
technological innovations that it brings have been supported by states because they have positive effects
on the economy. Economic institutions and organizations that carry out various commercial activities
have developed innovative systems by using industrial processes in a multi-dimensional way in order to
access resources faster, use them more efficiently and store them safely when necessary, as in digital
marketing, and thanks to these systems, they can reach many customers in less time. they have reached
(Arı, 2021).
Society 5.0 (Super Intelligent Society): This society is a society where people who can solve social
problems emerge thanks to the cyber environment systems formed by the integration of technology into
various fields along with the economy that has the power to progress in every field. This emerging new
social model focuses on the connection between the developments defined in the fourth industrial
revolution and the renewed and growing cyber world in order to solve problems in every field faster and
more efficiently. This new social model, which emerged with the merging of systems, focuses directly
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on people's interests and wishes by managing economic and social activities, despite the aging world
population. Society 5.0 aims to use the independent relations of various schools, companies, factories,
governments around the world to develop individual systems that cooperate with each other. (Fukuyama,
2018).
This understanding of society, which is innovative, continuous and continuous, tries to improve itself
continuously in order to ensure the independence of its citizens, to increase the quality of life and to
increase the efficiency of life.
2. Artificial intelligence
The developments in information and communication technology, the great increase in the
power of the software sector, have transformed the business world and societies into digital by
establishing a connection between the human-object and real-cyber world. Digital transformation is the
process that enables people and companies that provide economic benefits to do their jobs faster, more
efficiently and easily by taking advantage of new technologies. One of the most important of these
technologies is artificial intelligence. Artificial intelligence is the science that examines every cognitive
activity that natural systems can do to achieve higher performance levels with artificial systems
(Oktradiksa et al., 2021). Artificial intelligence enables objects and systems to do things humans can do
more quickly and efficiently. If people need information to learn new things, machine learning needs
data too. Artificial intelligence, which makes this data meaningful and transforms it into information, is
a system that improves itself by imitating human intelligence (Shirohisi et al., 2019). Artificial
intelligence can be studied at 3 levels (Sarı,2020). These ones:
•

•
•

Narrow Artificial Intelligence: The type of artificial intelligence used today is examined in this
category. Studies for the use of technologies such as image recognition, language processing,
medical diagnoses, machine learning and the expansion of the fields to be used fall into this level
type.
General Artificial Intelligence: Technologies in this category are at the level that can think, make
decisions and make comparisons between problems instead of people.
Super Artificial Intelligence: In the super artificial intelligence, which is the last level of artificial
intelligence, it is predicted that there will be artificial intelligence that is more intelligent and
talented than humans.
3. Society 5.0 and Artificial Intelligence

Society 5.0 aims to grow and develop by considering the relationship of humans with machines
and robots within the dynamics of social life. Society 5.0 aims to find solutions to social problems by
integrating digitalization and artificial intelligence into society in the most efficient way (Pereira et al.,
2020). Technology should be used in line with the interests of society in a human-centered manner.
However, it is thought that the welfare level of the society will be increased in this way. It is necessary
not to think of artificial intelligence technology as just robots that will replace humans or machines that
will think instead of humans. As a matter of fact, the basis of the Society 5.0 project is human. Even if
artificial intelligence does the work of more than one person and automates the work to be done, it
should not be seen as a problem in the Society 5.0 project, since the outputs from robotic systems are
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always under human control (Muslikhin et al., 2021). It is possible to increase the welfare level or quality
of life of people by using artificial intelligence in all elements of society 5.0. According to the report of
the Japan Business Federation, some of the elements that will be included in Society 5.0, where artificial
intelligence is also used, are as follows (Keidanren, 2018) :
•

•

•

•

Quality Life and Health Services: Elements such as health, medicine, nursing, health systems
should be transformed into digital and made more useful for people. People will make their own
lives more prosperous with technologically developed infrastructure, new generation
communication networks, and artificial intelligence-based health services. Quick access to these
systems from anywhere will be guaranteed. For example, elderly people living in remote areas
will be able to be referred to a suitable hospital for treatment with artificial intelligence-based
health care.
Agriculture and Food: Especially in the field of agriculture, it is aimed to reduce working
hours significantly, as well as to reach maximum performance, thanks to the remotely monitored
and managed agricultural robots supported by artificial intelligence.
Logistics: The logistics sector is one of the important commercial activities that ensures the
delivery of the product to the end consumer and supports daily life. In Society 5.0, it is aimed
to deliver the products on time and completely and to globalize the supply chain by using the
latest technologies. It is expected that all elements in the chain will work in a coordinated and
optimum way by using real-time data such as transportation, production and sales data in the
supply chain and artificial intelligence to predict the supply and demand balance.
Production and Services: Consumers will be able to produce as a hobby or in their spare time
according to their own tastes and wishes. Artificial intelligence, especially developed in the
textile industry, will enable individuals to design according to their own tastes and make
predictions. In this way, production will go out of monotony and create diversity.

Artificial intelligence is an important technology in the focus of Society 5.0, but we should not ignore
the IoT (Internet of Things) and Robotic technologies that come with the digital transformation that will
change the society and make radical changes in society (Deguchi et al., 2020). IoT is the technology that
makes everything work and smart connected to the internet. Thanks to this technology, the data obtained
in the virtual environment will be transformed into activity in the physical-real world, and this
transformation will expand to include every individual and every event. In robotics technology, artificial
intelligence uses robots to transfer the data obtained in the virtual world to the real world and activate
it. For example, artificial intelligence-assisted autonomous driving used in vehicles will provide users
with a more comfortable and more technological driving service. Thus, wherever there is artificial
intelligence, the society will be smarter and live a prosperous life (BTİK).
4. Conclusion
Today, societies generally attach importance to social and economic problems and solving them
has been the primary goal for them. This situation put individuals' adopting a life style based on their
own abilities and values into the background. The fact that Society 5.0 processes big data with artificial
intelligence and transforms it into activity has allowed individuals to do business with their own abilities.
The artificial intelligence used in Society 5.0 will not make people do things that they can no longer do,
and they will do it themselves, thus creating new values for individuals and providing them with
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products and services when they need them. As a matter of fact, Society 5.0 aims not only to build a
future made up of artificial intelligence and robots, but also to create a society that is human at its center.
Therefore, achieving Society 5.0 should be the goal of all countries, not just Japan. Because the
understanding of Society 5.0 will not only solve the basic social problems of people, but also solve these
problems, on the other hand, it will ensure the realization of economic development..
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Özet
Doğrudan yabancı yatırımlar ülkelerin ekonomik büyüme ve kalkınması için önemli bir yere sahiptir.
Yatırımlar sonucu ülkeye gelen sermaye akışı, bunun yanı sıra istihdama olan katkısı ve teknoloji
transferi gibi sağladığı faydalarda yadsınamayacak boyutlara ulaşabilmektedir. Doğrudan yabancı
yatırımların getirdiği yararlar, devletlerin ve politika yapıcıların yatırımları ülkelerine çekme
noktasında bir dizi uygulama ve teşviki sunmasına neden olabilmektedir. Sunulan uygulama
kolaylıkları ve teşviklerin yanı sıra yatırımcılar için ülkelerde ekonomik güven ortamı da tercihleri
konusunda ön plana çıkan bir diğer husustur. Bu anlamda çalışmanın amacı Türkiye’de doğrudan
yabancı yatırımlar ve ekonomik güven ilişkisini nedensellik boyutuyla araştırmak ve hangi faktörün
diğerini etkilediğini ekonometrik yöntemlerle ortaya koymaktır. Bu amaçla gerçekleştirilen Granger
nedensellik analizi ile Türkiye’de ekonomik güven endeksinin doğrudan yabancı yatırımların bir
Granger nedeni olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: doğrudan yabancı yatırımlar, ekonomik güven, Granger nedensellik
Abstract
Foreign direct investments have an essential place in countries' economic growth and development.
The capital flow to the country as a result of investments, as well as the benefits it provides such as
its contribution to employment and technology transfer, can reach undeniable dimensions. The
benefits brought by foreign direct investments may cause states and policymakers to offer a range of
practices and incentives to attract investments to their countries. In addition to the application facilities
and incentives offered, the economic environment of confidence in the countries for investors is
another prominent issue in their preferences. In this sense, the aim of the study is to investigate the
relationship between foreign direct investments and economic confidence in Turkey in terms of
causality and to reveal which factor affects the other with econometric methods. As a result of the
Granger causality analysis carried out for this purpose, it was concluded that the economic confidence
index in Turkey is a Granger cause for foreign direct investments.
Keywords: foreign direct investments, economic confidence, Granger causality
GİRİŞ
Doğrudan yabancı yatırımlar (DYY) tüm ülkeler için ekonomik büyüme ve kalkınmanın önemli
bir unsuru olarak görülse de özellikle son yıllarda gelişmekte olan ülkeler için önemliliği çok daha
fazladır. Gelişmekte olan ülkeler özellikle kalkınma süreçlerini hızlandırma ve küresel olarak rekabet
gücü kazanmak amacıyla DYY’leri ülkelerine çekmenin peşindedirler (Bal ve Göz, 2010).
DYY’ler gerçekleştirildikleri ülkelerde sermaye akışına, yeni teknolojisinin ülkeye ulaşmasına,
istihdama, küresel pazarda ülkenin rekabet gücünün artırmasına ve ekonomik açıdan da ödemeler
dengesine önemli katkılar sunmaktadırlar (Aydemir vd., 2012). Bu noktada sorulması gereken bir soru
DYY girişimleri için yatırım kararı alınırken ülkelerde hangi unsurlar ön plana çıkmaktadır. Bu konuda
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DYY’lerin beklentileri üç temel unsur altında toplanabilir; ekonomik, politik ve yatırım ortamına ilişkin
faktörler (Karluk, 1983). Öncelikli hedefi karlılık olan yatırımcılar için hammadde, insan kaynağı, ucuz
girdi maliyetleri gibi faktörlere bakılırken diğer yandan ülkedeki ekonomik ve politik istikrar da
devamlılık konusunda dikkate aldıkları konulardır. Ekonomik ve politik istikrar riskin az olması ve
yürütülen politikaların devamlılık arz edeceği düşüncesini doğurmakta ve yatırımcı için karlılığın
sürekliliği konusunda önemli bir gösterge olabilmektedir. DYY’lerin ekonomi için sağlamış olduğu
faydalar, yatırımların ülkeye çekilmesi için politika yapıcılar tarafından çeşitli kararların alınması ve
avantajların sunulmasına ortam hazırlamaktadır. İzlenen politika ve uygulamalar ülkeden ülkeye
farklılık gösterse de genel olarak sunulan fırsatlar; yatırım teşvikleri, vergisel avantajlar ve bazı girdi
maliyetlerinin az olduğu çeşitli imkanları barındıran özel yatırım bölgelerinin kurulması şeklinde ifade
edilebilir.
Ülkeye DYY girişleri ekonomik istikrar ve güven çerçevesinde değerlendirildiğinde, istikrarın ya da
güvenin olmadığı ortamlar yüksek risk ve belirsizlik barındırmaktadır. Geleceğe ilişkin öngörünün
yapılabilmesi bu ortamda zorlaşmakta ve öngörülemeyen gelecek ise yatırımcı için caydırıcı
olabilmektedir. Türkiye’de ekonomik güven konusunda yatırımcının fikir sahibi olabilmesinde
ekonomik güven endeksi (EGE) önemli bir göstergedir. Bu endeksin, tüketici fiyat endeksi ve reel kesim
güven endeksine göre daha genel ve kapsayıcı olması, yatırım kararları için daha isabetli bir gösterge
olacağı şeklinde değerlendirilebilir.
Literatürdeki çalışmaların önemli bir bölümü doğrudan yabancı yatırımları belirleyen faktörlerin neler
olduğu üzerine odaklanmıştır ve daha çok ekonomik faktörler çerçevesinde incelemeler yapılmıştır.
Doğrudan yabancı yatırımların belirleyicisi olabilen psikolojik ve sosyolojik faktörlerin incelendiği
çalışma sayısı nispeten azdır. Bu nedenle çalışmanın bu bölümünde Türkiye özelinde doğrudan yabancı
yatırımların belirleyicileri üzerine yapılan çalışmalar ile ekonomik güven endeksi ve makroekonomik
değişkenlerin ilişkisini inceleyen çalışmalardan bazıları özetlenecektir.
Sarıalioğlu Hayali (2021), doğrudan yabancı yatırımların belirsizlik ile ilişkisini incelediği çalışmasında
Granger nedensellik testine yer vermiştir. 1980-2020 dönemi verilerinin kullanıldığı çalışmadan elde
edilen sonuçlar DYY’den belirsizlik yönünde bir nedensellik göstermektedir. DYY girişlerinin
Türkiye’de yaratacağı olumlu iklim ve diğer çevreler üzerindeki pozitif durum belirsizliği etkileyerek,
DYY’nin belirsizlik üzerindeki nedensellik etkisi ile ifade edilmektedir.
Makroekonomik faktörlerin DYY üzerindeki etkisini araştıran Demir vd. (2021) ise Türkiye’de
enflasyon ve DYY arasında karşılıklı, ekonomik büyümeden DYY’ye doğru tek yönlü bir nedensellik
ilişkisi ortaya koymuştur. Bir diğer çalışmada Çiftçi ve Yıldız (2015), 1974-2021 dönemi verilerini
kullanarak DYY’ler üzerinde GSYİH, kur ve finansal gelişmenin olumlu, dış ticaret açığı ve dış borcun
ise olumsuz etkiye sahip olduğunu belirlemişlerdir.
Ekonomik güven endeksinin çeşitli makroekonomik değişkenlerle ilişkisini inceleyen çalışmalardan
Barışık ve Dursun (2021) gerçekleştirdikleri kapsamlı analizlerde Türkiye’de EGE’nin borsa üzerinde
etkisi belirlenirken, altın ve dolar yönünde güçlü bir etkisi gözlenmemiştir. Sonuçlar altın, döviz ve
borsada meydana gelen hareketlerin EGE’yi hızlı bir şekilde etkilediğini göstermektedir. Güngör (2019)
tarafından yapılan çalışmada da benzer sonuçlar elde edilmiştir. 2007-2017 dönemini kapsayan

9. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi

268

çalışmada Granger nedensellik testi sonuçları Türkiye’de döviz ve altındaki hareketlerin ekonomik
güven ortamının önemli bir nedeni olduğunu göstermiştir.
Çalışmanın ana düşüncesine en yakın araştırmalardan birisi Kurt (2018) tarafından gerçekleştirilmiştir.
Güven ve istikrarın DYY üzerindeki etkisinin 2004:2015 dönemi verileri kullanılarak araştırıldığı
çalışmanın yöntemi ARDL modeli olmuştur. Çalışmanın sonuçları ekonomik istikrar, tüketici güven
endeksi (TGE) ve reel kesim güven endeksi (RGE) arasında uzun dönem ilişkisinin varlığını ayrıca TGE
ve istikrarın DYY’yi olumlu yönde etkilediğini ortaya koymaktadır. Eyüboğlu ve Eyüboğlu (2017),
hisse senedi endeksleri ve EGE arasındaki ilişkiyi araştırarak, değişkenler arasında eşbütünleşme
ilişkisinin yanı sıra EGE’nin hisse senedi endekslerinin nedeni olduğunu ifade etmişlerdir.
Gelişmekte olan bir ülke olarak Türkiye, konumu, genç iş gücü ve alt yapı olanakları ile DYY’ler için
önemli bir ülke konumundadır. Literatürde yer alan çalışmaların önemli bir bölümünde ekonomik
faktörlerin DYY’ler üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Ancak önemli bir sosyal ve psikolojik faktör olan
ekonomik güvenle ilişkisi konusunda sonuçlar bulunmamaktadır. Ekonomik güven ortamının ve DYY
yatırımlarının ülkeler açısından önemliliği de dikkate alınarak Türkiye için doğrudan yabancı yatırımlar
ve ekonomik güven arasındaki nedensellik ilişkisinin ortaya konulması amaçlanmıştır. 2007:01-2022:05
dönemi aylık verileri kullanılarak Vektör Otoregresif Modele (VAR) dayalı Granger nedensellik testi
ile analizler gerçekleştirilmiştir. Çalışmadan elde edilecek sonuçların özellikle politika yapıcılar için
önemli olacağı değerlendirilmiştir.
Çalışma 4 ana bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın ilk bölümü olan Giriş bölümünü takiben ikinci
bölümde çalışmanın yöntemi, üçüncü bölümde ise bulgulara yer verilmiştir. Çalışmanın son bölümünde
ise elde edilen sonuçlar tartışılarak öneriler sunulmuştur.
YÖNTEM
Çalışmanın ana yöntemi Vektör Otoregresif Modele (VAR) dayalı Granger nedensellik testidir.
Ancak bu ana yöntem VAR modeline dayalı olduğu için kısaca VAR modeli ifade edilerek Granger
(1969) nedensellik testinin anlatımına geçilecektir. VAR analizi serilerin durağan hallerinin
kullanılmasını gerektiren bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. VAR modeli bir değişkenin hem
kendisinin hem de diğer değişkenlerin belirli bir gecikmeye kadar olan değerlerini dikkate alır, bu
yönüyle model güçlü tahminlerin yapılmasını sağlamaktadır (Kumar vd., 1995: 365). Genel olarak iki
değişkenli bir VAR modeli Eşitlik 1 ve Eşitlik 2’deki gibi ifade edilmektedir (Gujarati, 2014).
p

p

j =1

j =1

p

p

j =1

j =1

Yt = α1 + å β jY t - j + å δ j X t - j + ε1t
X t = α 2 + å θ j Y t - j + å γ j X t - j + ε 2t

(1)
(2)

Eşitliklerde p gecikme uzunluğunu ifade etmektedir. VAR modeli için uygun gecikme uzunluğunun
belirlenmesinde çeşitli bilgi kriterlerinden (Akaike, Schwarz vb.) yararlanılmaktadır. VAR modeli ile
uygun gecikme uzunluğunun belirlenmesi sonrasında Granger nedensellik testi uygulanabilecektir.
VAR’a dayalı Granger nedensellik testinin arkasındaki düşünce geçmiş bugüne ve geleceğe neden
olabilir ancak bunun tersi söz konusu değildir. Eğer bir X değişkenin gecikmeli değerleri Y değişkenin
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bugünkü değerini, Y değişkenin kendi gecikmelerinden daha iyi bir tahmine götürüyorsa bu durumda
X’in Y’ye neden olduğu öne sürülebilir (Gujarati, 2014). Granger nedensellik testi Eşitlik 3 ve Eşitlik
4’te yer alan modellerin tahminine dayalıdır.
m

m

i =1

j =1

m

m

i =1

i =1

(3)

Yt = å αiY t -i + å β j X t - j + λ1t + u1t

(4)

X t = å γi X t -i + å δ jYt - j + λ 2t + u2t

Eşitlik 4’te yer alan Y değişkenin katsayısı sıfırdan farklı ise Y’den X’e doğru nedensellik olduğu,
Eşitlik 3’te X’in katsayısı sıfırdan farklı ise bu durumda da X’den Y’ye doğru bir nedensellikten
bahsedilir. Her ikisi katsayıda istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde sıfırdan farklı ise bu durumda da
karşılıklı olarak değişkenlerin birbirlerinin nedeni olduğu söylenir (Gujarati, 2014).
BULGULAR
Çalışmanın amacı doğrultusunda doğrudan yabancı yatırımlar ve ekonomik güven endeksi
değişkenleri analizlere dahil edilmiştir. Doğrudan yabancı yatırımlara (milyon $) ilişkin veriler Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) veri tabanından, ekonomik güven endeksi verileri ise Türkiye
İstatistik Kurumu (TUİK) veri tabanından alınmıştır. 2007:01-2022:05 dönemi aylık verilerinin
kullanıldığı çalışmada değişkenlerin doğal logaritmaları alınarak ileri analizler gerçekleştirilmiştir.
Değişkenlerin nominal değerleri çerçevesinde genel veri yapısını gösteren tanımlayıcı istatistik
değerlerine Tablo 1’de yer verilmiştir.
Tablo 1. Değişkenlerin tanımlayıcı istatistikleri
Ortalama
Medyan
Maksimum
Minimum
Std. Sap.
Çarpıklık
Basıklık
Jarque-Bera
Olasılık

DYY (milyon $)
797.0000
589.0000
6082.000
97.00000
762.5399
3.390615
18.74019
2264.235
0.000000

EGE
99.92551
102.8061
112.7719
56.96627
9.879619
-2.019265
8.070946
323.9366
0.000000

Tablo 1’de gözlenen sonuçlara göre DYY’nin ortalama değerinin 797 milyon $ ve EGE değişkeninin
ise 99,92 ortalama endeks değerine sahip olduğu görülmektedir. DYY’de standart sapma değerinin
ortalamaya yakın bir değer olması ise değişkenliğin oldukça yüksek olduğu konusunda önemli bir
göstergedir. Tabloda dikkat çeken bir diğer konu ise verinin normal dağılıma sahip olup olmadığını test
eden Jarque-Bera istatistiği ve ona ilişkin olasılık değeridir. Olasılık değerinin 0,05’ten küçük olması
her iki değişkenin de normal dağılım sergilemediğini ortaya koymaktadır.
Diğer taraftan her iki değişkenin de zaman serisi olmasından dolayı değişkenlerin durağanlık düzeyleri
gerçekleştirilecek analizler için önemlidir. Bu noktada iki farklı birim kök testi yardımıyla değişkenlerin
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durağanlık düzeyleri sınanacaktır. Augmented Dickey-Fuller (1981) birim kök testi ve Phillips-Perron
(1988) birim kök testleri literatürde birim kökün tespit edilmesi noktasında sıklıkla kullanılan
yöntemlerdir. Tablo 2’de her iki birim kök testi için elde edilen sonuçlara yer verilmiştir.
Tablo 2. Birim Kök Testi Sonuçları
Augmented Dickey-Fuller
(ADF)

Phillips-Perron
(PP)

Seri

Düzey

Sabit

Trend+ Sabit

Sabit

Trend+
Sabit

EGE

Düzey

0.011**

0.052*

0.006***

0.028**

DYY

Düzey

0.000***

0.000***

0.000***

0.000***

Durağanlık
Düzeyi
I (0)
I (0)

*, **, *** sırasıyla %10, %5 ve %1 anlamlılık düzeyini göstermektedir

Augmented Dickey-Fuller ve Phillips-Perron birim kök testleri değişkenin ilgili düzeyde birim kök
içerdiğini ifade eden yokluk hipotezini test etmektedirler. Hipotezin reddedilmesi seride birim kökün
olmadığını yani durağan olduğunu göstermektedir. Tablo 2’de hem sabit hem de trend+sabit
modellerinde her iki yönteminde DYY ve EGE değişkenleri için birim kök içerdiğini ifade eden yokluk
hipotezlerini reddettiği görülmektedir. Çalışmaya dahil edilen her iki değişkenin de düzey değerlerinde
durağan (I(0)) oldukları belirlenmiştir. Değişkenlerin aynı düzeyde durağan olması Vektör Otoregresif
Modele (VAR) dayalı olarak Granger nedensellik testinin gerçekleştirilebilmesine olanak tanımaktadır.
Bu aşamada öncelikle oluşturulacak model için uygun gecikme uzunluğunun belirlenmesi
gerekmektedir. Tablo 3 farklı gecikme uzunlukları için bilgi kriterlerinin değerlerini göstermektedir.
Tablo 3. Uygun Gecikme Uzunluğu
Gecikme

LogL

LR

FPE

AIC

SC

HQ

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

-47.32341
87.53015
91.96260
95.65764
98.40974
105.0507
107.6193
111.2566
112.1652
113.4202
116.9165
118.9335
126.1202

NA
265.0301
8.608692
7.091062
5.217849
12.43734
4.751253
6.643881
1.638586
2.234254
6.143950
3.497636
12.29623*

0.006063
0.001336
0.001329
0.001334
0.001353
0.001313*
0.001335
0.001341
0.001390
0.001436
0.001445
0.001480
0.001428

0.570213
-0.942545
-0.947544
-0.944019
-0.929592
-0.960123*
-0.943576
-0.939383
-0.903644
-0.871909
-0.866087
-0.843162
-0.880002

0.606667
-0.833182*
-0.765273
-0.688839
-0.601504
-0.559127
-0.469671
-0.392569
-0.283922
-0.179279
-0.100548
-0.004715
0.031354

0.585002
-0.898177*
-0.873598
-0.840494
-0.796489
-0.797441
-0.751315
-0.717544
-0.652226
-0.590913
-0.555513
-0.503009
-0.510270
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VAR modeli ile uygun gecikme uzunluğunun belirlenmesinde çok farklı bilgi kriterleri yer almaktadır.
Araştırmalarda en çok bilgi kriteri tarafından doğrulanan gecikme uzunluğu uygun gecikme olarak
tanımlanmaktadır. Tablo 3’te elde edilen sonuçlar 1 ve 5 gecikmenin her ikisinin de iki bilgi kriteri
tarafından belirlendiğini göstermektedir. Burada tercihimiz Akaike Bilgi Kriteri’nden yana olmuş ve
çalışmanın bundan sonraki aşamasında uygun gecikme uzunluğu 5 olarak dikkate alınmıştır. Beş
gecikme uzunluğuna sahip VAR modeli sonrasında gerçekleştirilen Granger nedensellik testinde
kurulan hipotezler aşağıdaki gibidir.
𝐻# : 𝑒𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑘 𝑔ü𝑣𝑒𝑛 𝑒𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠𝑖, 𝑑𝑜ğ𝑟𝑢𝑑𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑏𝑎𝑛𝑐𝚤 𝑦𝑎𝑡𝚤𝑟𝚤𝑚𝑙𝑎𝑟𝚤𝑛 𝐺𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒𝑟 𝑛𝑒𝑑𝑒𝑛𝑖𝑑𝑖𝑟.
𝐻> : 𝑑𝑜ğ𝑟𝑢𝑑𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑏𝑎𝑛𝑐𝚤 𝑦𝑎𝑡𝚤𝑟𝚤𝑚𝑙𝑎𝑟, 𝑒𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑘 𝑔ü𝑣𝑒𝑛 𝑒𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠𝑖𝑛𝑖𝑛 𝐺𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒𝑟 𝑛𝑒𝑑𝑒𝑛𝑖𝑑𝑖𝑟.
Granger nedensellik testi sonuçları Tablo 4’te yer almaktadır.
Tablo 4. Granger Nedensellik Testi Sonuçları
Bağımlı Değişken: DYY
Ki-Kare İstatistiği
EGE
Bağımlı Değişken: EGE
DYY
* %10 anlamlılık düzeyi

df

Olasılık

9.457478

5

0.0922*

Ki-Kare İstatistiği

df

Olasılık

6.079079

5

0.2986

Tablo 4’te yer alan Granger nedensellik testi sonuçlarına göre DYY’nin bağımlı değişken olduğu
modelde EGE değişkeni için hesaplanan Ki-Kare İstatistiğine ilişkin olasılık değerleri %10 anlamlılık
düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Bunun anlamı EGE değişkeninin DYY’nin Granger
nedeni olduğu şeklindedir. Diğer taraftan EGE değişkenin bağımlı değişken olduğu modelde DYY’nin
karşısında yer alan olasılık değeri ise yokluk hipotezinin reddedilmesine olanak sunmamaktadır. DYY
değişkeni EGE’nin Granger nedeni değildir. İki değişken arasında yalnızca EGE’den DYY’ye doğru tek
yönlü bir nedensellik ilişkisi olduğu belirlenmiştir.
SONUÇ VE TARTIŞMA
Bir ülkede gerçekleştirilecek yerli ve yabancı yatırımları etkilemesi muhtemel pek çok faktör
bulunmaktadır. Ekonomideki güvenli ortam da hem yerli hem de yabancı yatırımcı için bu anlamda
önemli bir yere sahiptir. Bu bakımdan çalışmada Türkiye için doğrudan yabancı yatırımlar ve ekonomik
güven arasındaki nedensellik ilişkisinin ortaya konulması amaçlanmıştır. 2007:01-2022:05 dönemi aylık
verileri kullanılarak Vektör Otoregresif Modele (VAR) dayalı Granger nedensellik testi ile analizler
gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonuçları EGE’nin DYY’lerin Granger nedeni olduğunu ve ilişkinin tek
yönlü olduğunu ortaya koymuştur.
Sonuçlar Türkiye’deki ekonomik güven ortamının DYY’lerin ülkeye çekilmesi konusunda önemli bir
kriter olduğu göstermektedir. Yeni DYY’ların ülkeye çekilmesi ayrıca mevcut yatırımların
devamlılığının sağlanması noktasında diğer uygulamalar kadar ekonomik güven de derecesi
yükseltilmesi gereken bir göstergedir. Bu noktada politika yapıcılar DYY’leri cazip hale getirecek
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uygulama ve politikaların yanı sıra ekonomide güveni de sağlamalıdırlar. Ancak burada dikkat edilmesi
gereken önemli bir husus yapılan yatırımın ülke ekonomisine katma değerinin yüksek olması ve yerli
yatırımcının da aynı zamanda korunmasına yönelik uygulamalar gerçekleştirilmesi önemlidir.
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Özet
Bulut bilişim teknolojisi günümüzde, birçok sektörde verimli bir şekilde kullanılan, iş verimini ve
çalışma imkanlarını kolaylaştıran faydalı bir sistem olarak görülmektedir. Çağın getirdiği teknolojik
gelişmeler, sosyal yapının değişimi ve küreselleşen ekonomik şartlar bulut bilişim sistemlerinin daha
da fazla tercih edilmesine imkân sağlamıştır. Türkiye bulut bilişim teknolojisi çalışmaları açısından
rakipleri olan yabancı kuruluşların gerisinde seyir etmekte olsa da aradaki farkı giderek
kapatmaktadır. Sistemin güvenilirliğinin giderek artması, gelişen teknolojiden en verimli şekilde
faydalanma ihtiyacı ve ekonomik çözümler sunması sebebiyle sistem Türkiye’de kamu kurum ve
kuruluşları başta olmak üzere; sağlık, eğitim, ticari, hukuk alanlarında yoğun şekilde kullanılmaya
başlanmıştır. Bu çalışmada; bulut bilişimin gelişim süreci ve temel yapısından bahsedilmiştir.
Sunduğu hizmet yapılarının içerikleri ile çalışma prensiplerine değinilmiştir ve sistemin hizmet
sağlayıcıları hakkında bilgi verilmiştir. Bulut bilişim teknolojisinin Türkiye’de kullanıldığı
kurumlarda sağladığı avantaj ve dezavantajları değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Bulut bilişim, işbirlikçi öğrenme, Veri Ağı
Abstract
The efficient use of cloud computing technology is seen as a useful system that facilitates work
efficiency and working opportunities. The technological developments brought by the age, the change
of the social structure and the globalizing economic conditions have allowed cloud computing
systems to be preferred even more. Although Turkey lags behind its rival foreign companies in terms
of cloud computing technology, it is gradually closing the gap. Due to the increasing reliability of the
sytem, the need to benefit from the developing technology in the most efficient way and providing
economical solutions, the system, especially public institutions and organizations in Turkey; it has
started to be used intensively in the fields of healt, education, trade and law. In this study; the
development process and basic structure of cloud computing are mentioned. The contents and
working principles of the service structures it offers were mentioned and information was given about
the service providers of the system. The advantages and disadvantages of cloud computing technology
in institutions where it is used in Turkey are evaluated.
Keywords: Cloud computing, Collaborative Learning, Data Network
GİRİŞ
Öğrenme süreci birçok kavrama ve duruma bağlı olarak değişkenlik gösteren bir durumdur.
Bireylerin öğrenme süreçlerinde; başka bireylerle olan bilgi alış-verişleri oldukça büyük öneme
sahiptir. Birden fazla kişinin bir araya gelmesi ile oluşturulan çalışma grupları; veri tabanını
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zenginleştirip veri akışını sağlayarak, öğrenme sürecinin daha hızlı bir şekilde gerçekleşmesine
olanak sağlamaktadır. Ayrıca bu gruplar içerisinde barındırdığı her bireye bu iş birliği sayesinde
öğrenme imkânı sunmaktadır. Birliktelik içerisinde gerçekleştirilen bu öğrenme işlemi ‘’işbirlikçi
öğrenme’’ olarak adlandırılır. (Bruner, 1991; Açıkgöz, 2003).
İşbirlikçi öğrenme süreci; temelinde grup içi iletişim esasına dayalı bir şekilde işlemektedir. Farklı
görüş, fikir ve bakış açılarının sağlıklı bir iletişim çerçevesinde grup içerisinde sirkülasyonu
sayesinde öğrenme süreci hızlanmakta ve verimliliği artmaktadır. Günümüz gelişen teknolojisiyle
birlikte işbirlikçi öğrenme süreci için kapalı bir mekânda birliktelik şartı ortadan kalkmıştır (Lin ve
Chen, 2012; Ercan, 2010; Yıldırım ve Bölen, 2018).
Yüklü yatırımlara sahip ve çok yüksek kapasiteli veri merkezleri içerisinde depolanan veriler;
dağıtık bilgisayarlarla işlenerek kullanılır. Bu ilkeye göre çalışan bulut bilişim teknolojisi,
geleneksel BIT sistemlerinden ayrı olarak herhangi bir platformdan bağımsız, dinamik ve
ölçeklenebilir bir servis yapısına sahiptir. Sunucular tarafından oluşturulan bir havuza istenilen
zaman ve yerden erişim sağlayan bulut bilişim teknolojisi; bilgisayar ağlarından, sunuculardan, veri
tabanlarından, uygulamalardan, vb. kaynaklardan kolay ve hızlı bir şekilde hizmet verebilmektedir.
(Rayport ve Heyward, 2009; Yanık, 2017).
Yapılan bu çalışmada; günümüzde bilgi akışının hızı ve bilgi hacminin fazlalığı gibi durumlar
sebebiyle ihtiyaç kaynaklı ortaya çıkan bulut bilişim teknolojisinin çalışma prensibi anlatılmıştır.
Teknolojinin geçmişten günümüze gelişi ve gösterdiği gelişim süreci incelenmiştir. Sonrasında
günümüz Türkiye şartlarında bulut bilişim teknolojisinin ne durumda olduğu ve Türkiye üzerindeki
olumlu ve olumsuz sonuçları üzerinde durulmuştur.
YÖNTEM
Bulut Bilişim Teknolojisi
Bulut bilişim teknolojisine ilişkin çok farklı tanımlamalar mevcuttur. Danışmanlık şirketi olarak
hizmet veren McKinsey tarafından yapılmış olan bir çalışmaya göre bulut bilişimin 22 ayrı tanımı
bulunmaktadır (Sultan, 2010). ABD Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü (NIST) tarafından
hazırlanan tanım ‘’minimum yönetim gerektiren ve hizmet sağlayıcısı desteği ile yayımlanabilecek
ortak havuzlara (ağlar, sunucular, veri depoları, uygulamalar ve hizmetler) hızlı bir şekilde erişim
sağlayan model’’ şeklinde yapılmıştır (Ebem, 2013; Demirkaya ve Sarpel, 2018).
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Bulut bilişim; işlem kapasitesi ve depolama alanı gibi bilişim kaynaklarından hizmet alınması
istenildiği anda, bu hizmetin kiralanması esasına dayanmaktadır. Kurumlar bu hizmete; sayesinde
kurumlar yerel bilişim kaynaklarına yatırım yapmak yerine, bu kaynaklara uzaktaki bir veri
deposundan erişmek için kira ödeme yolunu seçerek ulaşabilmektedir. Erişilen veri altyapılarının
birbirinden bağımsızdır olması ve tek merkezden kontrol edilebilmektedir. (Özdaş, 2014). İnternete
erişimi olan herhangi bir araçla, mekândan bağımsız olarak bulunduğunuz her noktadan erişim
sağlayarak; işin daha esnek bir şekilde ve hızlı yapılabildiği, gereken durumlarda hizmetin ölçeğinin
ayarlandığı ve kaynakların kullanımının izlenebildiği, kontrol edilebildiği ve raporlanabildiği bir
yapı söz konusudur (Keloğlu, 2016).
a. Bulut Bilişim Teknolojisinin Tarihçesi
Bulut bilişim teriminin kökeni açıkça bilinmemektedir. 1950’li yıllara kadar dayandığı
düşünülmektedir. Bilgisayar sistemlerinin çok maliyetli olmaya başlaması nedeniyle günümüzde
zaman paylaşımı olarak adlandırılan kavram o yıllarda donanım ve işlemci paylaşımı olarak
nitelendirilmekteydi. Zaman içerisinde bilişim sektörünün maliyetinin uygun hale gelmesi,
bilgisayar ve internet kullanıcı sayısındaki büyük artış; bulut bilişim kavramının da gelişme
göstermesine sebep olmuştur (Kör, 2017).
John McCarthy’nin 1960’lı yıllarda ortaya attığı ‘’gün gelecek, bilgisayar hizmetleri belediyelerin
verdiği su ve elektrik hizmeti gibi verilecek’’ öngörüsü birçok mecra tarafından şaşkınlıkla
karşılanmış ve bu alanda çalışmalar yürütme fikrini ateşlemiştir (Sarıtaş, Üner, 2013; Baimurzayev,
2016).
1970’li yıllara gelindiğinde arayüz bilgisayarları yerini aptal (dummy) terminal adı verilen daha
uygun maliyetli ve kolay kullanımlı sistemlere bırakmıştır. Bununla birlikte sürekli aktif olarak
kullanılmayan ana bilgisayar sistemleri, bu boş zaman dilimlerinde içerisinde başka iş ve kişilerle
paylaşma fikrinden hareketle zaman paylaşımı (time sharing) kavramını ortaya çıkmıştır
(Baimurzayev, 2016).
1994 yılına kadar bulut sembolü interneti sembolize etmek için kullanılmıştır. 2000’li yıllara
gelindiğinde büyük kuruluşlar ve köklü üniversiteler bulut bilişim teknolojisi üzerine projeler
yürütmüş ve araştırmalar yapmıştır. 2008 yılı bilgi teknolojileri servisi kullanıcıları; servis
sağlayıcıları ve servis alıcıları olmak üzere ikiye ayrılarak yeni kavramlar oluşmuştur. Bu kavramlar
ile birlikte şirketler; kendi servis alıcı ve servis sağlayıcı birimlerini oluşturmuş, bu da bulut bilişim
teknolojisinin tam anlamıyla sektör bazında tam potansiyelle kullanılmasına sebep olmuştur
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(Sarıtaş, Üner, 2013; Baimurzayev, 2016). Sektörel bazda şirketlere sağladığı avantajlar, akademik
çalışmalardaki bilgi erişim kolaylığı gibi sebeplerden ötürü giderek kullanım alanı ve kullanım
miktarı artan bulut bilişim teknolojisinin 1950’li yıllardan başlanarak, genellikle öncü global
şirketlerin bu alana yatırım kararları almaları sebebiyle hızlı bir gelişim göstermiş günümüzdeki
yerini almıştır (Kör, 2017).
b.

Bulut Bilişim Teknolojisinin Yapısı

Bulut bilişim, başlangıçta Amazon, Google ve Microsoft gibi ticari sağlayıcılar tarafından sunulan
karmaşık isteğe bağlı bilgi işlem hizmetleri kategorisini tanımlamak için bir şemsiye terim olarak
icat edilmiştir. Bir bilgi işlem altyapısının, işletmelerin ve bireylerin talep üzerine dünyanın her
yerinden uygulamalara eriştiği bir "bulut" olarak görüldüğü bir modeli belirtir. Bu modelin
arkasındaki ana ilke, bilgi işlem, depolama ve yazılımı "hizmet olarak" sunmaktır (Buyya, Yeo,
Venugopal, Broberg ve Brandic, 2009).
c.

Bulut Bilişim Hizmet Sağlayıcıları

Amazon firması 2006 yılında; ‘’Elastic Compute Cloud’’ ile ‘’Amazon Web Service’’ hizmetlerini
başlatarak bulut bilişim teknolojisi adına büyük bir girişimde bulunmuştur. Elde ettiği başarılar
sayesinde birçok başka bulut sağlayıcısına ilham vererek doğmasına yol açmıştır. Bu sayede bulut
bilişim bir iş modeli haline dönüşmüştür. Haziran 2017 yılında yayınlanan Gartner raporuna göre
firmaların sektördeki yerlerini Grafik 1.’i inceleyerek daha iyi anlamak mümkündür (Alasfar, 2019).
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Grafik 1. Bulut Bilişim Hizmeti Veren Başlıca Platformlar (Alasfar, 2019)
Grafik 1 incelendiğinde bulut bilişim sektöründe hizmet veren üç ana bulut sağlayıcısı; Microsoft
Azure, Amazon Web Service ve Google Cloud platformları olduğu görülmektedir. Bu platformların
kısaca açıklaması aşağıda yer almaktadır.
2017 yılının Aralık ayında Amazon Web Service, bulut bilişim hizmetleri arasında sektörde lider
konuma yükselmiştir. Amazon’un bu hizmeti o yıllarda diğer tüm bulut hizmetlerden daha fazlasını
sunan geniş bir ürün yelpazesine sahiptir ve daha çok müşteriye hizmet vermiştir. Hızlı işlem gücü,
düşük maliyet, esnek yapı ve birden fazla güvenlik standartlarına sahip olması gibi konular, firmanın
bilişim hizmetinin kalitesini artırmıştır.
Microsoft Azure; dünyanın en büyük ikinci bulut sunucusu olarak faaliyet yürütmeye başlamıştır.
Günümüzde aslen bir yazılım şirketi olduğundan işletmeler arasında popülerliği giderek artmış ve
2017 yılına gelindiğinde Amazon Web Service ile aynı konuma erişmiştir. Hizmete başladığı 2010
yılından bu yana sürekli yenilikçi yaklaşımlar sergilemesi ve kullanıcılarına kaliteli hizmet sunması,
bu başarısının temel etmenleri arasındadır. Bulut teknolojisi uzmanlarının ve geliştiricilerinin;
uygulamalarını kullandığı, oluşturduğu ve yönettiği bu hizmet oldukça kapsamlı bir yapıya sahiptir.
Google coğrafi yapı olarak yaygın bir şekilde kullanılan bir bilgisayar ağıdır. Bunu sağlayan temel
güç Google’ın sahip olduğu binlerce mil uzunluğundaki fiber optik altyapıdır. Hızlı, tutarlı ve son
teknolojiye entegre hizmetlere sahip olmasının da temel dayanağı yine sahip olduğu bu altyapıdır.
Google Cloud Platform, Google’ın oluşturduğu ve aynı birinci sınıf altyapıyı kullanarak
hazırlanmış, diğer arama motorlarına kıyasla çok daha iyi performans gösteren Google araması dahil
birçok alanda hizmet için kurulmuştur. Yazılım uygulaması geliştiricilerine, uygulamalarını test
etme imkânı sunmanın yanında uzman görüşü ile izlenimlerini aktararak da geliştiricilere yardımcı
olmaktadır. Kuruluş tarihi itibariyle Microsoft Azure’dan yalnızca bir yıl sonra, 2011 yılında
performans sergilemeye başlayan bu bulut hizmeti; kısa sürede rakipleriyle arasında olan farkı
kapatmayı başarmıştır. Google Cloud Platform içerisinde Google Arama, Youtube ve diğer tüm
Google bileşenleri olmak üzere paket bir bulut bilişim hizmeti bulunmaktadır.
Türkiye’de Bulut Bilişim Teknolojisinin Etkileri
Türkiye’de bulut bilişim hizmetlerinin kamu alanında ilk atılımlar 1983 yılında 77 sayılı KHK ile
kurulmuş olan ‘’Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK) tarafından gerçekleştirilen toplantı
sayesinde gerçekleşmiştir. Kurul tarafından alınan kararlar ile birlikte bütün kamu kurumlarındaki
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birbirinden bağımsız veri merkezlerinin tek bir ortak veri havuzunda toplanmasını sağlamak üzere
‘’Türkiye Kamu Entegre Veri Merkezi’’ (TKEVM) kurulmuştur. Bu veri merkezinin kurulmasındaki
başlıca amaçlar aşağıda belirtilmiştir (Ağır, 2019).
- Türkiye’deki kamu kurumlarının kendi altyapılarının geliştirilmesi sayesinde e-devlet hizmetlerinin
verilebilmesine olanak sağlamak
- Farklı ülkelerin örnekleri incelenerek, kurumların veri merkezlerinin birleştirilmesini sağlamak
- Veri merkezlerinin tek bir havuzda birleştirilmesi sayesinde siber güvenliğin daha kolay sağlamak
- Veri yedeklemesinin kolaylığı, maliyetin azalması ve verilerin kurumlar arasında paylaşımı sağlamak.
BULGULAR
Sağlık Bakanlığı’nın Bulut Bilişim Çalışmaları
Türkiye’de bulut bilişim sistemlerinin sağlık sektörüne dahil olma süreci; Sosyal Sağlık Kurumu
bünyesindeki hastanelerde kullanılmağa başlanan, eczane bilgi sistemi modülü ile başlamıştır. Bunu
takip eden dönemde Sağlık bakanlığının 1991 yılında başlattığı ‘’Sağlık Enformasyon Sistemleri
Projesi’’ ile birlikte Hastane Bilgi ve Bilişim Sistemleri çalışmalarına tam anlamıyla başlanmıştır. 2003
yılına gelindiğinde yine Sağlık Bakanlığı öncülüğünde ‘’Sağlıkta Dönüşüm Programı’’ adı altında bulut
bilişim sistemlerinin sağlık sektörüne dahil edilme süreci hızlandırılmıştır. Bu program dahilinde ‘’ESağlık’’ bilgi sistemi bulunmaktadır. İlerleyen süreçte e-sağlık hizmeti sisteminin geliştirilerek
yaygınlaştırılması, bulut bilişim etmenlerini sağlık sektörüne daha da entegre bir hale getirmiştir.
Esneklik imkânı, erişim kolaylığı, süreklilik esaslarına sahip olması, maliyet etkeni, verimli zaman
kullanımı ve yüksek kalite hizmet gibi unsurları sebebiyle sağlık sektöründe hızla yayılan bulut bilişim
teknolojisi; sağlık hizmeti veren kurumlar, araştırma tesisleri, tıp alanında Ar-Ge faaliyeti yürüten
araştırmacılar ve eczaneler gibi birçok şahıs ve kurum tarafından destek görmektedir. Genel olarak bulut
bilişim sisteminin sağlık kurumlarında kullanım şekilleri Şekil 13.’de gösterilmiştir (Oğuz ve Akbolat,
2010).
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Şekil 1. Bulut Bilişim Sisteminin Sağlık Sektöründe Kullanımı (Dennard, 2011)

Millî Eğitim Bakanlığı ve TÜBİTAK’ın Bulut Bilişim Çalışmaları
Türkiye’nin eğitim alanında bilişim teknolojilerinin imkanlarından faydalanmak amacıyla
gerçekleştirdiği ilk girişim 1984 yılında ‘’Bilgisayar Destekli Eğitim’’ dersinin orta derecedeki
okullarda 1987-1988 eğitim-öğretim yılları arasında seçmeli ders olarak verilmesi ile başlamaktadır.
Millî Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen bu girişim 1989 yılında 58 okulda pilot uygulama
olarak başlatılarak giderek yaygınlaştırılmıştır (Karabacak, 2015). 2003 yılında okullara internet
bağlantıları kurulmuş ve 2012 yılı itibariyle lise ve dengi okulların tamamı, ilköğretim okullarının da
%96’lık kısmına internet erişim hizmeti ulaştırılmıştır. 2010 yılında yürürlüğe konulan ’Fırsatları
Artırma ve Teknolojiyi İyileştirilme Hareketi’’ isimli kısa haliyle ‘’FATİH Projesi’’; bulut bilişim
teknolojilerinin eğitime dahil edilmesine en iyi örnek olarak gösterilebilir. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul
ve lise düzeyindeki tüm okullarda bilişim teknolojilerinin öğretilmesi süreçlerinin daha etkili olmasını
hedefleniştir (Öztürk, 2014). FATİH Projesi’nin temel bileşenleri Şekil 14.’de gösterilmiştir.
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Şekil 2. FATİH Projesi Temel Bileşenleri (Öztürk, 2014)

Adalet Bakanlığı’nın Bulut Bilişim Çalışmaları
Adalet bakanlığının e-adalet alanındaki ilk çalışması 1998 tarihinde başlamıştır. Adli
hizmetlerin en verimli şekilde yürütülmesi amacıyla; başta verimliliği ve üretkenliği artırmak amacıyla
‘’Ulusal Yargı Ağı Projesi’’ (UYAP) faaliyete geçirilmiştir. UYAP sisteminin amacı; hızlı, güvenilir,
adil, verimli, şeffaf ve etik değerleye uygun yargılama mekanizmalarının oluşturulmasını desteklemek,
her türlü idari faaliyetin, teftiş ve soruşturmaların hızlı ve etkili bir şekilde yürütülmesine olanak
sağlamak, mevzuatlar hakkındaki doğru bilgilere uzman kişilerce ulaşımı kolaylaştırmak, iş süreçlerini
hızlandıran elektronik arşivlerin oluşmasını sağlamak, vatandaşların yargı hizmetlerinden internet
bağlantısı aracılığıyla daha hızlı bir şekilde yararlanmasına imkan sağlamak olarak sıralanabilir. Proje
kapsamında; mevcut ihtiyaçların belirlenmesi adına öncelikli olarak fizibilite çalışmaları yürütülmüş,
çalışmalardan alınan sonuçlar neticesinde sürecin uzun ve kademeli bir şekilde koordine edilmesine
karar verilmiştir.
Özel Sektörde Bulut Bilişim
Özel sektörde bulut bilişim faaliyetlerine olan güven ve farkındalık günümüzde yeni yeni
oturmaya başlayan kavramlardır. Kamu kurumlarına ait bulut bilişim sistemleri ve devlet destek
politikaları sayesinde bulut bilişim uygulaması girişimleri için güvenilir bir zemin oluşturulmaktadır.
Günümüze kadar birçok başarılı yatırım faaliyeti, özellikle ülkemizdeki e-devlet politikalarının başarılı
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sonuçları sayesinde artmıştır (Aktepe, 2015). Euro Cloud tarafından 15-16 Ekim 2013 tarihlerinde
Lüksenburg’ta düzenlenen Avrupa Bulut (Eurocloud) ödül törenine gerçekleştirilen katılım ve alınan
ödüller; bu yatırım faaliyetlerinin başarısına örnek olarak verilebilir. Toplamda 21 ülkenin katıldığı ödül
töreni; bulut hizmeti ile ilgili bilinçlendirme yapılması, hizmet kalitesinin yükseltilmesi adına yeni
standartların konulması gibi konularda önemli çalışmalar yürütülmesi adına düzenlenmiştir. Türkiye bu
ödül töreninde sağladığı bulut hizmet yapıları sayesinde ödüllere layık görülmüştür.
a. Paraşüt.com Web Platformu
2013 yılında oluşturulan Paraşüt.com web platformu; bulut tabanlı finans ve fatura yönetim işlemleri
adına hizmet vermektedir. Fatura takibi, cari hesap kontrolleri, gelir-gider takibi, elektronik
faturalandırma gibi birçok hizmeti kullanıcılara sunan bu sistem, aylık ücret karşılığında web siteleri
arayıcılığıyla kullanılabilmektedir (Eren, 2017).

Şekil 3. Paraşüt.com Panel Yapısı (Eren, 2017)

b. Türk Telekom ve Turkcell Bulut Hizmetleri
Türk Telekom, Amazon Web Service altyapısından yararlanarak sunucu kiralama, depolama hizmetleri,
video konferans uygulamaları, uzaktan ve sanal eğitim uygulamaları gibi pek çok bulut bilişim hizmeti
sunmaktadır. Yine bir başka telekomünikasyon şirketi olan Turkcell firmasının 2013 yılında Turkcell
Akıllı bulut sistemini oluşturmuştur. Bu sistem yapısı; sanal sunucu kullanımı, kurumsal e-posta, faks,
veri depolama, akıllı dükkân paketi gibi birçok hizmeti bünyesinde barındırmaktadır. Web sitesine ait
panel yapısı Şekil x.x. de gösterilmiştir (Eren, 2017).
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c.

Denizbank Bulut Bilişim Yatırımları

Bir diğer bulut bilişim teknolojileri girişimi de Denizbank’a aittir. Türkiye’de hayata geçirilen en büyük
bulut bilişim projelerinden biri olan bu hizmet; bilişim teknoloji hizmetlerinin özel bulut hizmeti
kapsamına geçişi açısından büyük önem teşkil etmektedir. Sanallaştırma altyapısı olarak Microsoft
Hyper-V kullanılmış ve özel bulut çözümü için System Center 2012 ürün ailesi tercih edilmiştir. Yapılan
bu yatırımlar sonucunda toplam veri merkezi maliyetlerinden 12 milyon dolar kazanım elde eden
Denizbank; bulut bilişim yatırımlarının teşvikinde önemli örneklerden biri olmuştur (Okutucu, 2012).
Bulut Bilişim Teknolojisinin Avantajları Ve Dezavantajları
Bulut Bilişim Teknolojisinin Avantajları
Kamu ya da özel sektörde yaşanan birçok soruna yenilikçi çözümler sunan bulut bilişim sistemi;
tüm kurumların ve bireysel kullanıcıların, daha az maliyet, daha az nitelikli bilişim personeli ihtiyacı,
daha esnek bir yapı ve daha kolay anlaşılabilir sistem gibi ihtiyaçlarını karşılamada büyük rol
üstlenmektedir. Bulut bilişim, günümüzün fazlalaşan mobilite ihtiyaçları doğrultusunda, sunduğu
kullanım kolaylığının yanında maliyet avantajları sebebiyle, öngörülen taleple birlikte, büyük teknoloji,
bilişim ve yatırım şirketlerinin büyük ölçekte yatırımlar yaptığı bir sektör haline gelmektedir. Sunduğu
fırsatları sebebiyle bulut teknolojisi; iletişim, haberleşme, eğitim gibi süratle büyüyen, gelişen ve
ihtiyaçları artan alanların ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılan yenilikçi bir teknolojidir (Selvi, 2011;
Sarıtaş ve Üner).
Orka (2017) bulut bilişim uygulamalarının pazarlama stratejilerinin belirlenmesindeki etkilerini
incelediği akademik çalışmasında; bulut bilişim teknolojilerini tercim etmek için en önemli gerekçelerin
ne olduğu üzerine bir anket çalışması hazırlamıştır. Katılımcıların avantaj olarak gördüğü bulut bilişim
özellikleri Grafik 2.’de verilmiştir.
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Grafik 2. Bulut Bilişim Teknolojisinin Kullanıcılara Sağladığı Avantajlar Üzerine Yapılmış Anket
Çalışması (Orka, 2017)
Anket sonucu incelendiğinde katılımcıların %80 lik bir kısmının, bulut bilişim teknolojilerinin sağladığı
düşük maliyet ve çalışma imkanına göre şekillendirilebilen esnek yapısını bir avantaj olarak gördükleri
görülmektedir. Bulut bilişim hizmet servislerinin gelişimleri yakından takip ederek kendilerini güncel
tutmaları da katılımcılar açısından bir avantaj olarak değerlendirilmiştir.
a.

Maliyetin Uygunluğu

Bulut bilişimin tercih edilmesinde belki de en büyük rol oynayan unsuru maliyet ihtiyacına olan
etkisidir. Bulut bilişim teknolojisi sayesinde; yeterli altyapı ve gerekli yazılımlar kullanıcılarına
belirlenen bir ücret karşılığında tek bir paket halinde sunulmaktadır. Eski bilişim teknolojilerinin
oluşturduğu maliyet yükünün büyük bir kısmını, altyapı ve programlar oluşturmaktadır. Birden fazla
farklı yatırım planlaması ihtiyacı ve bu planlamalarda olası yapılacak hatalar ya da yanlış öngörüler
sebebiyle birçok sorun meydana gelebilmektedir. Genel olarak bir yatırım unsuruna ve bunula beraber
altyapı hazırlama, yatırım planlama gibi detaylı unsurların iyi bir şekilde raporlanmasına ihtiyaç duyan
bu yapı birçok farklı unsurdan etkilenme potansiyeline sahiptir. Bulut bilişimde tüm hizmet tek bir
ödeme altında kullanıcıya sunulduğu için; maliyet raporlamasında ve gelir-gider kontrollerinde çok daha
güvenilir ve somut verilere sahip olunmaktadır. Yani kullanıcılar yaptıkları sabit harcamayı
bilebilmekte, bireysel yatırımlar esnasında oluşacak olumsuz durumlardan etkilenmemektedir
(Günebakan, 2016).
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Bulut bilişim teknolojisinin maliyet açısından olumlu olan etkilerden biri de uzman kadro ihtiyacına
cevap verebilmesidir. Bireysel kullanıcılar ya da şirketlerin veri ağı yatırımları yapabilmesi, uzman
kadro ihtiyacını da beraberinde doğurmaktadır. Bu durum sebebiyle de maliyet olumsuz
etkilenmektedir. Bulut bilişim teknolojisinde, kullanıcıların verilerini saklaması için hizmetlerine
sunulan veri merkezlerinde görevli uzman kadrolar bulunmaktadır. Kullanıcılar uzman kadrolardan
belirlenen tüm hizmet paket ücreti dahilinde faydalanabilmektedir. Bulut bilişim veri ağına erişim
sağlayacak personelin eğitimi, verilerin aktarımı esnasında gereken uzman kontrolleri, bakım ve onarım
hizmetleri bu hizmete dahildir. Bu da mali yükü oldukça azaltmaktadır (Kılıç, 2017).
b.

Esneklik (Ölçeklenebilirlik)

Kurumlar yaptıkları yatırımların ya da AR-GE faaliyetlerinin olumlu ya da olumsuz sonuçlarını belirli
bir sürenin ardından almaktadırlar. Kuruluşlar, kısa vadelerde büyük gelişimler gösterebilirken aynı
şekilde olumsuz sonuçlarla da yüzleşmek durumunda kalabilmektedirler. Günümüzdeki iş yapılarında
meydana gelebilecek her türlü büyüme ve küçülme durumları sebebiyle, bu değişime anında reaksiyon
gösterilen mekanizmalar tercih edilmektedir. Bu sebepten ötürü bulut bilişim sistemleri, istenildiği
zaman hizmetinin kullanılabilir olması, kurulum oluşacak ek ihtiyaçların talebine imkân tanıması,
kuruluşlardaki iş artış ve azalışına göre hizmet alımının artırılıp azaltılabilmesi imkanları sayesinde
tercih edilmektedir. Bilgi işlem birimleri dahil edilmeden daha fazla karar alımı gerçekleştirilebilir ve
yeni fikirler uygulamaya dahil edilebilmektedir (Yıldız, 2009).
Kurumların iş kapasitesi ve yoğunluğu; büyüme – küçülme faktörünün yanında dönemsel olarak
değişkenlik gösteren bir yapıya da sahip olabilmektedir. Buna örnek olarak kamuya giriş sınavları ya da
eğitim-öğretim sınavları örnek olarak verilebilir. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’ne ait internet
sitesi; başvuruların yapılacağı dönem aralıklarında ve sınav sonuçlarının açıklandığı dönemde yoğun bir
erişime maruz kalmaktadır. İnternet sitesi, bu zaman aralıklarının dışında ise yoğun talep dönemlerine
nazaran çok daha az bir taleple karşılaşmaktadır. ÖSYM yapacağı bireysel veri sistemi yatırımını, en
yoğun süreci karşılayacak kapasitede yapmak zorunda kalacağından yoğun sürecin yaşanmadığı
dönemler için bu denli büyük ve güçlü yatırım gereksiz olacak ve bir esnek yapıya ihtiyaç
duyulmaktadır. Benzer bir örnek de turizm firmaları için verilebilir. Turizm sezonlarında yoğun talep
alacak olan bilet satış firmalarına ve otellere ait internet siteleri de yoğun olan dönemlerde daha çok
hizmet talep etmek durumunda kalacaktır. Veri ağı erişim kapasitesinin istenilen şekilde ayarlanabildiği
bulut bilişim teknolojisi, tüm bu durumlara karşı uygun ve verimli bir hizmet sunabilmektedir
(Mirzaoğlu, 2011).
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Sabit hizmet ile bulut bilişim hizmetinin talep yoğunluğuna göre kapasite değişikliğini gösteren
değişimler Grafik 3’de verilmiştir.

Grafik 3. Değişken Taleplere Karşılık Sabit Hizmet ve Bulut Hizmetinin Kapasite Değişimleri
(Iyer ve Henderson, 2010)
c. Hizmet Kalitesinin Yeterliliği
Herhangi bir sektöre yoğunlaşmış tek bir kurum o sektör üzerinde, kompleks çalışan diğer kurumlara
göre daha fazla bilgi sahibi olabilmektedir. Servis sağlama hizmeti de bu açıdan bakıldığında;
kurumların kendi bünyesinde oluşturdukları veri ağı erişim sistemlerine nazaran daha kaliteli olacaktır.
Kurumlar kendi yönelimlerinin yanında, asıl iş alanı olmayan veri ağı sistemi üzerine yoğunlaştığında
güç bölünmesi yaşayabilir. Bu yüzden tek faaliyeti veri servis ağı hizmeti sunmak olan ve bu alan
üzerinde tüm teknolojik gelişmeleri sıkı sıkıya takip eden kuruluşlardan çok daha verimli hizmet almak
mümkün olacaktır (Seyrek, 2011).
Bulut bilişim hizmeti veren kurumlarca belirli kontrol mekanizmaları ile, kullanıcıların denetimi ve
raporlama işlemleri yapılabilmektedir. Bu hizmet sayesinde kullanıcılar, kaynak kullanım miktarlarını
ve erişim performanslarını oluşturulan bu raporlar sayesinde inceleyebilir. Yapılacak incelemeler
sonucunda da alınan bu hizmetin verimliliği ve devamlılığı üzerine karar verebilme yetisine sahip
olurlar. Yeterli hizmet kalitesini bulamayan kullanıcılar alternatif veri servisi sağlayıcılarıyla çalışma
yürütebilir. Farklı alternatiflerin bulunması da hizmet kalitesini artıran başka bir unsurdur. Kullanım
kolaylığı, uzman hizmetlerinin kalitesi, uygun fiyatlandırma ve daha verimli çalışmayı sağlayacak
unsurları barındıran hizmet sağlayıcı şirketler, kullanıcılar tarafından daha çok tercih edilecektir
(Mirzaoğlu, 2011).
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d. Erişim İmkanlarının Kolaylığı
Bulut bilişim teknolojisi hizmetine erişim imkanları oldukça kolaydır. Sisteme erişim için internet
bağlantısı bulunan bir dizüstü bilgisayar, cep telefonu, tablet, vb. teknolojik ürünlerin varlığı yeterli
olmaktadır. Bu tarz temini kolay teknolojik ürünlerle sağlanan erişim imkânı kullanıcıların işini oldukça
kolaylaştırmaktadır. Bu durum günümüz küresel ekonomisiyle birlikte gelişen çalışma ortamlarından
bağımsızlık durumuna yani ‘’home office’’ adıyla bilinen çalışma yapısına özellikle çok uygundur.
Kısacası sistem kullanıcıların bulunduğu mekândan bağımsız olarak erişime açıktır (Bayraktar ve
Bayraktar, 2017).
Bulut bilişim aynı zamanda birden fazla kullanıcının aynı anda erişimine de açık bir sistemdir. Örnek
vermek gerekirse bulut sistemi üzerinden açılan bir Microsoft Office programına aynı anda erişim
sağlanarak bir grup çalışması yürütülebilir. Açılan bu doküman üzerinde, internet erişim bulunan
herhangi bir teknolojik alet yardımıyla değişiklikler, eklemeler ve düzeltmeler yapılabilir. Doküman
üzerinde yapılan tüm bu değişiklikler katılımcılar tarafından aynı anda görüntülenebilmektedir (Batı,
2015).
e.

Kaynak ve Enerji Tasarrufu

Bulut bilişim teknolojisi için ‘’çevre dostu’’ seklinde tanımlama yapılmaktadır. Sağladığı maddi tasarruf
imkanları ile her bir kurumun kendi bünyesi için altyapı hazırlığı yapması yerine büyük ve gelişmiş tek
bir altyapı tarafından veri erişim hizmetinin verilmesi gibi hususlar, bu teknolojinin kaynak tasarrufu
açısından olumlu yönlerini göstermektedir. Bulut bilişim serverlarının varlığı sebebiyle; CD, DVD gibi
veri depolayan ürünlerin kullanımı azaltması kaynak tasarrufuna örnek olarak verilebilir. Bu durum
kaynak tasarrufunun yanında nakliye harcamalarının da azalmasında etkili olmaktadır. (İsaoğlu, 2014).
Bulut bilişim altyapısı yerine birçok alt dala ayrılarak kurumların kendi veri havuz sistemlerini
oluşturmaları büyük bir enerji harcamasına sebep olmaktadır. Yine Türkiye Bilişim Derneği’nin 2012
yılındaki raporuna göre, veri havuz sistemi altyapısını kendisi oluşturan kurumların yüksek miktarda
enerji harcamaları yaptığı tespit edilmiştir. Bulut bilişim servis sağlayıcısı altyapısından ortak olarak
faydalanılıp bireysel altyapı sistemlerine harcama yapılmadığı takdirde büyük elektrik tasarrufu ve daha
düşük karbon salınımı olmaktadır. Bulut bilişim sistemlerinde kullanılan sanallaştırma teknolojileri ve
altyapının birçok kullanıcıya hitap edebilme kapasitesi, bu güç tasarrufunun sağlanmasında büyük rol
oynamaktadır. Yüksek enerji maliyetlerinin bulut bilişim veri hizmetlerinin kullanımıyla 2020 yılı
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içerisinde %40 azaldığı görülmüştür. Bundan dolayı da sera gazı salınımında %20’lik bir azalma olduğu
düşünülmektedir (Arslan, 2018).
Bulut Bilişim Teknolojisinin Dezavantajları
Bulut bilişim teknolojisi kurumlara ve bilişim teknolojisine sayısız sorundan kurtulma sözü
veriyor olsa da veri ağlarını bireysel veya bir arada kullanmak, bir kuruluşun risk profilini önemli ölçüde
değiştirmektedir. Bulut tabanlı bir ortama geçmek her koşulda uygun olmayabilmektedir. Bu seçimin
uygulanabilir bir seçenek olup olmadığı, nasıl kullanıldığına ve ne kadarlık bir riskin ortadan
kaldırılabileceği gibi hususlara bağlı olmaktadır. Herhangi bir yeni teknoloji ve hizmette olduğu gibi,
bir bulut ortamına geçişte de yine dikkatli ve dengeli bir yol izlenmesi gerekmektedir. Kapsamlı
planlama, araştırma, risk değerlendirmesi süreçleri gerçekleştirildikten sonra geçiş aşamasına
geçilmelidir. Bununla birlikte iş hedefleri tanımlanmalı, bir buluta geçişin uygulanabilir olup olmadığını
belirlemek adına bir risk-fayda analizi yapılmalı, en kötü durum senaryoları kurgulanarak incelemelerde
bulunulmalı ve her bir senaryo için acil durum planları oluşturulmalıdır (Bolin, 2010).
a.

Güvenlik

Bir kuruluşun veri kontrolü erişimi ve işlenmesi için dışarıdan bir kaynağın kullanması; o kuruluşun
genel güvenlik işleyişini zora sokacağı düşüncesi akla gelen ilk endişedir. Bir bulut sisteminde veri
bulundurmak, bulut üzerine olası koordineli saldırıları artırmak anlamına gelir. Savunma bakanlığı gibi
önemli kurumlar; bilgisayar korsanları, yabancı devletler ve terör örgütleri için son derece yüksek
profilli bir hedef oluşturacaktır. Veri ağının içeriği ne kadar zengin ve gizlilik gerektiriyorsa o derece
önemli ve kıymetli olacaktır ve bu da veri ağını saldırı için cazip hale getirecektir. Bir bulut sistemi
başarıyla ihlal edilir veri ağına erişim sağlanırsa, aynı veri ağını kullanan başka sistemlere de yanal
olarak geçiş yapıp saldırıda bulunabilir. Bu nedenle yürürlükteki tüm güvenlik politikalarının,
süreçlerinin, prosedürlerinin ve kontrollerinin düzgün bir şekilde uygulanması önemlidir. Bu güvenlik
politikalarının ne olduğu, bir güvenlik ihlali durumunda olay yanıtının ne olduğu, ne tür fiziksel
güvenliğin uygulandığı, hangi veri koruma önemlerinin alındığı (bekleme durumunda veri şifreleme
gibi), ne tür bir günlük kaydı tutulduğu, bilgi sızıntılarının nasıl önlendiği, çok kullanıcılı yani ortak
bulut sistemlerinde verilerin nasıl ayrıldığı, kök kullanıcı erişiminin nasıl kontrol edildiği ve verilere
kimlerin erişimi olduğu gibi hususları iyi bilmek güvenlik açısından oldukça önemlidir (Mullins, 2010).
Bulut bilişimin değişken yapısı sebebiyle, bulutların karşılayabileceği güvenliği ve gizliliği iyileştirmek
için hangi sorunların çözümlenmesi gerekeceğini belirlemek de oldukça zor bir husustur. Bunun
yanında, bir bulut ortamında güvenlik güvencesi sağlamayla ilgili birçok sorun bulunmaktadır. Mevcut
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bulut mimarilerin güvenilir bulutlar oluşturmak için yeterli olup olmadığı veya yeni bulut mimarilere
ihtiyaç duyulup duyulmadığı gibi temel sorunlar başlıca irdelenmesi gereken konulardır. (Dinolt ve
Michael, 2010).
Bulut bilişim sistemi ve güvenlik sağlayıcıları; veri bütünlüğü, kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerin
korunması, veri imha, iletişim güvenliği, gizlilik, kimlik doğrulama gibi ögeleri ele alarak bulut tabanlı
güvenlik politikaları için ortan bir ‘’en iyi uygulamalar’’ ihtiyacı duymaktadır. Bu ihtiyaçtan dolayı
Cloud Security Alliance (CSA) kurulmuş ve bu ihtiyaçlar doğrultusunda çalışmalar yürütmektedir.
(Gourley, 2009).
b. Yetersiz Hizmet Sözleşmesi
Servis hizmet sözleşmesi; servis sağlayıcı ile kullanıcı arasındaki hizmetin resmi yazıya dökülmüş
halidir. Bu sözleşmeler oldukça önemli olsalar da hizmet kalitesine fazla tesir edemezler. Servis
hizmetinin söz verilen performansta çalışmasını garanti edebilecek hiçbir detay barındırmazlar.
Yalnızca iyi hizmet verilememesi durumunda cezalandırma şartları sözleşmede yer almaktadır
(Milburn, 2010).
Genel olarak servis hizmet sözleşmeleri ne kadar detaya yer verirse o kadar tesirli bir anlaşma olabilir.
Sağlıklı bir servis hizmet sözleşmesinin içinde; fiyatlandırma, süreçler, prosedürler, performans
karşılaştırmaları, sağlama dönüş süreleri, coğrafi kısıtlamalar, şifreleme gereksinimleri, sistem çalışma
süreleri, esneklik detayları, geri bildirim süresi, acil durum iletişim bilgileri ve müşterinin hakları ile
sorumluluklarını belirten hükümler yer almalıdır. (Avoyan, 2010).
c.

Yetersiz Standartlar

Hem genel hem de özel bulut kullanıcıları, verilerini birden çok bulutta kolayca depolayabilmeli, erişim
sağlayabilmeli ve veri işleyebilmelidirler. Özellikle uluslararası büyük firmaların kullandıkları ortak
bulut sistemlerinde veri federasyonu ve çok kullanıcılı sistem standartları olmadan birlikte çalışabilirlik
tam olarak gerçekleştirilemez. Tüm bu ihtiyaçlar ve engeller belirlenen standartlar çerçevesinde ele
alınarak giderilir. Değişen ve gelişen teknolojik sistemler veri dokusunu ve erişim sistemlerini de
etkilediğinden standartlar sürekli revize edilme ihtiyacı duyması bulut bilişim sistemlerinin
dezavantajlarından biridir. NIST, CSA ve Avrupa Ağ ve Bilgi Güvenliği Ajansı gibi kâr amacı
gütmeyen oluşumlar, bulut bilişim standartları üzerine çalışma yürütmektedir (Clarke, 2010).
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d.

Veri Taşıma Planlaması İhtiyacı

Bir bulut ortamına geçmeden önce, kuruluşların kritik veriler ve iş süreçleri için iyi belgelenmiş bir giriş
ve çıkış stratejisine sahip olması gerekmektedir. Verileri hizmet sağlayıcısına özgü yazılıma aktarmak,
veri formatlarını hizmet sağlayıcısı tarafından desteklenen formatlara dönüştürmek ve iş süreçlerini
geleneksel bir ortamdan profesyonel olarak tescilli bulut tabanlı bir formata ardından da bu formattan
dönüştürmek için farklı stratejileri belirlenmelidir. Bunun yanında bulut sistemine geçiş beklendiği gibi
çalışmazsa, kuruluşların hem verilerini hem de iş süreçlerini buluttan alıp geleneksel bir ortama
döndürmek için iyi hazırlanmış bir süreç takip planları olması gerekmektedir. Tüm bu sürece hâkim
olmak için; verileri buluttan kaldırılması için nelere ihtiyaç duyulduğunun, hizmet sağlayıcısının verileri
kaldırmaya yardımcı olacak herhangi bir hizmet yapısına sahip olup olmadığının, böyle bir yapıya
sahipse bir ücretlendirmenin olup olmadığının ve verilerin bir formattan başka bir formata
dönüştürülmesi gerekip gerekmediğinin bilinmesi zorunludur. Tüm bu planlama süreçleri uzman
kişilerce dikkatli bir şekilde hazırlanmalıdır. Bu sebeple konu hakkında uzman personel ihtiyacı
doğabilmektedir (Bolin, 2010).
e.

Firma Güvenilirliği ve Hizmet Kalitesinin Değerlendirilmesi

Bulut hizmeti alacak olan şahıs ya da kurumlar, hizmet sağlayıcılarının iş yeteneğini ve personel
kalitesini iyi incelemelidir. Hizmeti alan kişi ya da kurumlar; özellikle seçecekleri kurumun
güvenilirliğine, ne kadar senelik bir iş tecrübesine sahip olduklarına ve seçilecek hizmet sağlayıcısı ile
önceden iş yapmış diğer kişi ya da kurumların geri bildirimlerini gözden geçirerek hareket etmelidir
(Kaya, 2017).
Bulut hizmeti veren kurumlar ayrıca veri merkezlerini belirlenen standartlar çerçevesinde düzenlemiş
olmalıdır. ISO 991-Kalite Yönetimi Sistemi, ISO 20000-Bt Hizmet Yönetimi Sistemi, ISO 27001-Bilgi
Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 22301-İş Sürekliliği Yönetim Sistemi sertifikalarının veri
merkezlerinde bulunup bulunmadığı, hizmet alıcılarının dikkat etmesi gereken bir diğer önemli bir
husustur (Arslan, 2018).
f.

Sisteme Bağımlılık

En basit haliyle hizmet sağlayıcısına olan bağımlılık durumu, hizmet alan bireylerin ya da kurumun bazı
zorunlu hallerinden ötürü mevcut hizmet sağlayıcısını değiştirememesi durumudur. Bu hizmet alma
zorunluluğu sebebiyle hizmet alıcıları daha iyi şartlar sunulsa dahi başka bir hizmet sağlayıcısına
yönelememektedirler. Bu duruma sebebiyet veren başlıca durum tarafların anlaşma esnasında
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belirledikleri hizmet sağlayıcı değişim şartlarıdır. Hizmet sağlayıcıları, kullanıcılarından hizmet
alımının iptali ya da başka kaynaktan temini gibi durumlarda büyük değiştirme giderleri talep
etmektedir. Halihazırda bu şekilde hazırlanan anlaşmalar ve özel standartlar gereği birçok bulut
müşterisi hizmet sağlayıcılarında değişikliğe gidememektedir. Bir diğer bağımlılığı yol açan sorun ise
veri biçimlerinin, prosedürlerin ve arayüz sistemlerinin eksikliğinden dolayı hizmet sağlayıcı değişikliği
yapılamamasıdır (Bamiah, 2011; Yarlıkaş ve Bilgen, 2015).
SONUÇ VE TARTIŞMA
Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte günlük hayatımızda önemli ve geniş bir yer sahibi olan
bilgisayar teknolojileri, ilerleyen süreç içerisinde daha fazla hayatımızın içerisinde yer almaya aday bir
sistem bütünüdür. Günümüz bilişim teknolojisi sayesinde birçok avantaj sağlanmakta ve bu avantajlar
sayesinde verimlilik yüksek oranda artmaktadır. Verimlilik artışının yanında kaynak israfının
önlenmesi, maddi olanakları iyileştirme gibi daha birçok olumlu yönü bulunan bu teknolojinin bir ürünü
olan bulut bilişim teknolojisi; tüm dünyada ve Türkiye’de etkisini ve kullanım alanlarını giderek
artırmaktadır.
Her teknolojik üründe olduğu gibi bulut bilişim teknolojisi de bazı olumlu ve olumsuz yanlarıyla günlük
hayatımızda yer edinmektedir. Bilişim teknolojisinin bu olumlu ve olumsuz yönleri; süreç içerisinde
değişim göstermiş ve teknolojik ilerlemelerle birlikte artış göstermiştir.
Ülkemizde kamu ve özel sektör olmak üzere kullanım alanı bulunan bulut bilişim teknolojisi özellikle
kamu kurum ve kuruluşlarında sağlam temeller üzerinde gelişim göstermektedir. Özel sektör diğer
uluslararası bulut bilişim sistem sağlayıcıları ve kullanıcılarına göre gelişmeleri geriden takip
etmektedir. Ancak aradaki farkı hızlı bir şekilde kapanmakta, ulusal sermayeli özel sektör şirketleri bulut
bilişim teknolojisine yüklü yatırımlar yapmaktadır.
Sağladığı ekonomik avantajlar, kaynak kullanımı tasarrufu, çalışma ortamından muaf bir iş yapısı
oluşturması, koordine çalışmaya entegre yapısı, kullanım kolaylığı gibi özellikleri bulut bilişim
teknolojisini bir adım öne çıkarmaktadır. Bu olumlu yanının yanında güvenlik sorunları, sağlayıcı
firmaların güvenilirlik sorunları oluşturması, oturmamış standartlar ve yetersiz uluslararası anlaşmalar,
bulut bilişim sisteminin diğer bir yüzüdür.
Tüm olumlu ve olumsuz özelliklerine bakılarak Türkiye’de bulut bilişim teknolojisinin; kamu kurumları
ve özel sektör açısından avantajlarının daha fazla olduğu görülmektedir. Birçok araştırmacı ve
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uzmanların görüşlerine göre, gelecekte bulut bilişim teknolojisinin günlük hayatımızda daha fazla yer
bulacağı tahmin edilmektedir.
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Özet
Değer kavramının pek çok anlamı olduğu bilinmektedir. Bugüne kadar değerin oldukça fazla
tanımı yapılmıştır. Özellikle sosyal bilimler alanında çok önemli bir kavram olduğu söylenebilir.
Günlük kullanım açısından değer: “Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin
değdiği karşılık, kıymet”. Sosyal bilgiler anlamında ise programda 18 adet değer bulunmaktadır. Bu
çalışmada ise 7. Sınıf sosyal bilgiler ders kitabında bulunan görsellerin, sosyal bilgiler programındaki
değerler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın özgünlüğü böyle bir konunun daha önce
çalışılmamış olması, bu açıdan alanda bir eksiklik hissedilmesi ve bu bağlamda sosyal bilgiler alanına
katkı sağlayacağının düşünülmesidir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman
incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Doküman incelemesi yöntemiyle toplanan verilere uzmanlar
eşliğinde içerik analizi uygulanmıştır. Araştırmanın sonunda görsellerin eşleştirildiği değerler
yorumlanmıştır. Bu yorumlama sonucunda görsellerin en çok eşleştiği değerler "Adalet, aile birliğine
önem verme, çalışkanlık, dayanışma, duyarlılık, eşitlik, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik,
yardımseverlik" olurken; görsellerin en az eşleştiği değerlerin "dürüstlük, estetik, tasarruf" değerleri
olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Sosyal bilgiler, Değer, Ders Kitabı, Görsel, Öğretim Programı
Abstract
It is known that the concept of value has many meanings. To date, many definitions of value have
been made. It can be said that it is a very important concept especially in the field of social sciences.
Value in terms of daily use: “The abstract measure to determine the importance of something, the
value for which something is worth”. In this study, it is aimed to examine the visuals in the 7th grade
social studies textbook in terms of the values in the social studies program. The originality of the
research is that such a subject has not been studied before, there is a deficiency in the field in this
respect and it is thought that it will contribute to the field of social studies in this context. In the
research, the document analysis method, one of the qualitative research methods, was used. As a result
of this detailed examination, the relationship between the visuals and the values in the social studies
program was determined. The data and images obtained in the research were transferred to Word file
in computer environment and converted into text. Then the data was subjected to content analysis. At
the end of the research, the values with which the images were matched were interpreted. As a result
of this interpretation, the values most matched by the images were "Justice, giving importance to
family unity, hard work, solidarity, sensitivity, equality, respect, love, responsibility, patriotism,
helpfulness"; It has been seen that the values that the images match the least are "honesty, aesthetics,
savings" values.
Keywords: Social studies, Value, Textbook, Visual, Curriculum
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GİRİŞ
1.1. Sosyal Bilgiler
Sosyal Bilgiler dersi, yurttaşlık hakkında yeterlilikler kazandırmak amacıyla edebiyat, sanat ve
sosyal bilimlerin disiplinler arası olan bir yaklaşımla harmanlanmasından meydana gelen ortak bir
çalışma sahasıdır. Okullarda okutulan öğretim programında Sosyal Bilgiler dersi, coğrafya, antropoloji,
tarih, hukuk, arkeoloji, ekonomi, felsefe, siyasal bilimler, sosyoloji, din, psikoloji, sanat, matematik,
edebiyat ve doğa bilimlerinden uygun ve alakalı içeriklerden süzülen sistemli ve eş zamanlı ortak bir
çalışma alanı kazandırır. Sosyal Bilgiler dersinin ana hedefi, birbirlerine bağlı, küresel bir dünyada,
kültürel olarak farklı olan demokratik bir toplumun yurttaşları olarak kamuya faydalı bilgiye dayalı,
makul kararlar alabilme becerisi geliştirmek amacıyla genç bireylere yardım sağlamaktır (NCSS, 1993:
3).
Kimi sosyal bilgiler tanımlarında ise hedeften daha çok içeriğe önem verilmiştir. Mesela Batı
Avustralya’da bulunan Eğitim Bakanlığı sosyal bilgileri şöyle ifade etmiştir. Sosyal bilgiler dersi sosyal
varlıklar olarak kişilerin zaman ve ortam boyutunda etraflarında bulunan insanlarla ve çevreleriyle
etkileşimini baz alan ortak bir çalışma sahasıdır (Aktaran: Moroz ve Reynolds, 2000).
İlkokullarda okutulan bir ders olarak sosyal bilgilerin ismi, ülkemizde ilk kez 1968 yılında uygulanmaya
başlanan programla birlikte kullanılmıştır. Daha önceki programlarda (1926, 1930, 1932, 1936, 1948)
coğrafya, tarih, yurt bilgisi ve 1962 yılında toplum ve ülke incelemeleri adındaki derslerle sosyal bilgiler
dersinin konuları yürütülmeye çalışılmıştır. 1968 yılından sonraki dönemlerde ise 1989, 1993, 1998 ve
2004 yıllarında yeni öğretim programları oluşturulmuştur. Yine bu oluşturulan programlarda sosyal
bilgiler adı korunmuştur (Sönmez, 1997: 8-9).

1.2. Sosyal Bilgiler Öğretim Programında Bulunan Değerler
Adalet, estetik, aile birliğine önem verme, eşitlik, özgürlük, barış, bağımsızlık, saygı, bilimsellik,
sevgi, çalışkanlık, sorumluluk, dayanışma, tasarruf, duyarlılık, vatansrverlik
1.3. Sosyal Bilgiler Öğretiminde Değerlerin Önemi
Değer kavramı açısından yeterli düzeyde gelişemeyen veya değer kavramı olgularını
geliştiremeyen herhangi bir kişi, hem kendisine hem de etrafındaki diğer bireylere karşı zarar verici
davranışlarda bulunabilir (Doğanay, 2006: 257). Bu sebeple değer eğitimi, eğitim sistemimizde oldukça
önemli bir durumda bulunmaktadır. Aile, toplum ve okulların ilk olarak en büyük hedefi temel insani
değerleri özümsemiş insanları yetiştirmektir. Bu bakımdan düşünülecek olursa okulların genel amacı,
akademik olarak başarılı ve temel değerleri özümsemiş insanlar yetiştirmektir (Ekşi, 2003: 79). Değer
eğitiminin, milli kimliğin korunup kollanmasında ve geliştirilmesinde çok daha büyük bir rolü vardır
(Tozlu ve Topsakal, 2007: 180). Kişilere verilen değer eğitimiyle birlikte, onların sahip olması zorunlu
temel değerleri ve tutumları geliştirilerek, bu insanların temel değerler bakımından zenginleşmelerine
ve olgunlaşmalarına katkı sağlanmaktadır (Kale, 2007: 319).
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“Değer” sözcüğü çok farklı manalarda kullanılmış olan ve zaman geçtikçe de farklı tanımlamaların
yapıldığı bir olgu durumuna gelmiştir. Değerlerin eğitimi verilirken ortaya çıkan kafa karışıklığının
sebebi de “değer” kavramının net bir şekilde kesin bir tanımının olmamasıdır. Bu bağlamda toplumda
kıymetini kaybeden ahlaki değerlerin son derece önemsizleşmesinin sebebi olarak “değer” kavramının
bireyden bireye farklı anlamlarda kullanılmasını işaret eden Weber (1990), kavramlara yapılan çok
farklı yaklaşımların değer üretimini belirtmiştir
Değerlerin global anlamda her yerde aynı seviyede “değer” olarak kabul edilmesi ve idrak edilmesi
mümkün değildir. Değerler yalnızca toplumdan topluma farklılaşmakla kalmamakla birlikte aynı
zamanda kişisel olarak da farklılık göstermektedir (Zajda, 2009). Bu kuralların bütün insan
topluluklarında geçerli olması beklenemez (Solomons & Fataar, 2011). Değerleri kendi içlerinde farklı
türlere ayıran Winter, Newton ve Kirkpatrick (1998), birbirinden farklı üç değer kategorisinden söz
etmişlerdir; toplumsal değerler, aile değerleri ve bireysel değerler.
Değer kavramı bu denli farklı şekillerde anlamlandırılırken “değerler eğitimine” nasıl bir anlam
yüklendiği de merak edilen bir konu olmuştur. Değerler eğitimi çoğunlukla ahlak açısından eğitimi ya
da kişinin karakteri üzerinden eğitimi tanımlarıyla aynı anlamda kullanılmış olsa da, aslında değerler
eğitimi bütün bunları da alt kategorisinde barındıran bir üst kavram türüdür (Halstead & Taylor, 1996).
Lickona (1991) Değerler eğitiminden söz ederken karakterlerin eğitimi vurgulanmaktadır. Değerler
eğitimi dünyadaki farklı ülkelerde, özellikle İngiltere ve Malezya’da ahlakın eğitilmesi anlamının yerine
kullanılmıştır (Munn, 1995). Bunun karşılığı olarak McLaughlin’e (2001) göre değer eğitiminin bütün
Avrupa genelinde yurttaşlık eğitimi ile aynı anlamda kullanıldığını belirtmiştir.
1.4. Sosyal Bilgiler Öğretiminde Görsellerin Önemi
Öğrencilerin, tutum, beceri, bilgi, ve değerleri özümseyip geliştirmelerinde uygulanan araç, gereç ve
kaynaklara öğretim materyali denilmektedir (Avşar, 2007). Sosyal Bilgiler öğretilirken öğrenicilerin
bilmedikleri, şahit olmadıkları geçmişteki olaylar, durumlar ve coğrafi konular öğretilmektedir. Bu
sebeple geçmişte yaşanmış olayları, durumları yeniden gün yüzüne çıkaracak, çocukların gözlerinde
canlandıracak, onların yaşadıkları ortamı tanımalarını, öğrenmelerini sağlayacak şekilde derslerde
görsel materyaller kullanılmalıdır (Durualp, 2006). Yapılan çalışmalar çocukların; %1’inin tatma,
%1,5’inin dokunma, %3,5’inin koklama, %11’inin işitme, %83’ünün ise görme, duyularıyla tecrübe
ettiği deneyimler sonucunda öğrendiğini ortaya çıkarmıştır (Ulusoy, 2009). Bu sonuç şunu
göstermektedir ki öğretimde, öğrenmede, derslerde görsel materyallerin kullanılması daha kalıcı bir
şekilde öğrenme sağlamaktadır (Sidekli, Er ve diğerleri, 2014: 152).
Derslerde görsel materyal kullanılmasındaki temel hedef; kişinin zihinsel olarak yaratıcılığını ve
bağımsızlığını geliştirmek, kalıcı ve anlamlı öğrenmeyi sağlamaktır (Dereli, 2008). Öğrenmenin
kalitesiyle ilgili yapılan çalışmalarda öğrenmelerin birçoğunun görsel betimlemelerle gerçekleştiği
sonucuna varılmaktadır. Görsel materyaller öğrenme mekanını tekdüzelikten kurtarır ve böylece
öğrenmenin kalitesini arttırır. Sadece dinleme yoluyla öğrenilen bilgiler %10 kalıcı olurken, dinlemeye
görme olayı da eklendiği zaman bu oranın %80’lere kadar yükselebildiği görülmektedir. Paiviyo’ya
göre, öğrenmede resimler oldukça önemli bir yer kaplar, çünkü sözel olarak verilen bilgiye kıyasla
hatırlanma ihtimali daha yüksektir (Ateş, 2006). Sosyal Bilim alanındaki konular, geniş çerçeveli
derslerin konularını içermesi sebebiyle çocukların çok boyutlu gelişmesine katkı sağlamaktadır.
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Öğrenmenin etkili ve kalıcı olabilmesi amacıyla çok iyi bir şekilde tasarlanmış öğretim materyaline
gereksinim duyulmaktadır (Kılınç, 2006). Derslerde uygun zamanda uygun amaçla kullanılan görsel,
duyuşsal, hem görsel hem duyuşsal olan öğretim materyalleri, öğrencilerin akademik anlamda
başarılarını arttırmakta ve onların derse karşı olumlu bir tavır sergilemelerini sağlayabilmektedir
(Akengin, ve İbrahimoğlu, 2010).
2. Araştırmanın Amacı
Bu araştırmanın amacı ortaokullarda kullanılan 7. Sınıf sosyal bilgiler ders kitabındaki görselleri, sosyal
bilgiler programında bulunan değerler açısından incelemektir. Ele alınan çalışmanın ana problem
cümlesi “7. Sınıf sosyal bilgiler ders kitaplarında bulunan görseller, programdaki değerlerle örtüşmekte
midir? olmuştur. Araştırmanın ana problem sorusuna göre diğer alt problemler aşağıdaki gibi
şekillenmiştir.
1-) 7. Sınıf sosyal bilgiler ders kitabında bulunan görseller programdaki değerleri karşılamakta mıdır?
2-) 7. Sınıf sosyal bilgiler ders kitabında bulunan görseller programdaki değerleri karşılıyorsa bu ne
ölçüdedir?
3-) 7. Sınıf sosyal bilgiler ders kitabında bulunan görseller sosyal bilgiler programındaki değerlerden
hangileriyle daha çok ilişkilidir?
4-) 7. Sınıf sosyal bilgiler ders kitabında bulunan görseller sosyal bilgiler programındaki değerlerden
hangileriyle daha az ilişkilidir?
YÖNTEM
Çalışmanın bu bölümün de araştırmanın modelinden bahsedilecektir.
Araştırmanın Modeli:7. sosyal bilgiler ders kitabında bulunan görsellerin sosyal bilgiler programındaki
değerler açısından incelenmesi başlıklı bu çalışmanın modeli nitel araştırma desenlerinden olan
doküman incelemesi olmuştur. Doküman incelemesinin sonucunda ulaşılan verilere içerik analizi
uygulanmıştır.
Dokümanların incelendiği yöntemlerin açık bir şekilde kuramsal ve bilimsel olarak soru işaretlerini
kafalarda canlandıran ve buna ek olarak yöntemin etrafındaki teknikler için de araştırılması gereken ayrı
bir konu olduğu söylenebilir (May, T. 2011: 193). Doküman incelenmesi, yöntemi basılı aynı zamanda
da elektronik materyalleri irdelemek veya değerlendirmek amacıyla kullanılan sistemli bir uygulamadır.
Farklı araştırma yöntemlerindeki gibi, doküman incelemesinde de irdelenen materyallerden anlam
çıkarmak, onlara anlayış kazandırmak gibi ampirik bilgi geliştirmek amacıyla ulaşılan bilgilerin
irdelenmesini ve o bilgilerin yorumlanmasını gerektirir. Doküman incelemesi yönteminde analitik işlem
süreci, dokümanlarda yer alan bilgilerin bulunmasını, bulunan bilgilerin seçilmesini ve seçilen bilgilerin
de yorumlanmasını (anlamlandırılmasını) ve kendiyle ilgili bilgilerle harmanlanmasını içermektedir
(Bowen, G.A. 2009: 27-28).
Kitle iletişim araçlarının artmasıyla birlikte akademik alandaki araştırmalarda İçerik analizinin en çok
başvurulan araştırma yöntemlerinden olduğu söylenebilir. İçerik analizi yöntemi, sosyal bilimlerin
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hemen hemen her alanında uygulanabilir. İçerik analizi 16. yüzyılda ilk defa gazeteler üzerinde yapılan
bir çalışmada kullanılmıştır. O dönemlerde yapılan araştırmalar, basılı yayın organı olan gazetelerdeki
ilahi ve dinsel mesajların ne derecede olduğu yönündeydi. Modern anlamda içerik analizi doğrultusunda
yapılan asıl çalışmalar ise 1900’lerin başlarında ABD’de gazetecilik öğrenimi gören insanlar tarafından
gazeteler üzerine yapılan incelemelerdir. Bu incelemelerdeki konular siyaset, ekonomi, suç oranı,
evlenme, spor, boşanma gibi konular çerçevesinde belirlenmiştir. Daha sonraki dönemlerde ise dil ve
edebiyat gibi konulara ilgi kaymıştır (Aziz, 1990, 105). İçerik analizinin metodolojik bağlamda
disiplinler arası yaklaşımının sebebi, bu yöntemin oldukça esnek olan yapısından kaynaklanmaktadır.
Bu esnek yapı, içerik analizinin en belirgin ve en kullanışlı özelliğidir. Bu esnek yapısı sayesinde içerik
analizi yöntemi, bilimsel yöntem olarak sosyal bilimler sahasında kendine önemli bir yer bulmaktadır
(Yıldırım, 2015, 115).
Araştırmanın Dokümanı: Çalışmada kullanılan araştırma dokümanı; 2021-2022 eğitim-öğretim
döneminde M.E.B. tarafından aktif olarak okullarda okutulan, 7. sınıf sosyal bilgiler ders kitabı
(Ekoyay Yayıncılık) olmuştur.
Veri Toplama Araçları ve Analizi: Bu araştırmada doküman incelemesi yöntemine uygun verileri
toplayabilmek amacıyla bazı materyaller kullanılmıştır. Bu materyaller şunlardır;
Bilgisayar, akıllı telefon, fotoğraf makinesi, A4 kâğıt, kalem ve silgi.
Çalışmanın dokümanını uygun bir şekilde inceleyebilmek amacıyla 2021-2022 eğitim öğretim yılında
okullarda kullanılan 7. Sınıf sosyal bilgiler ders kitabına hem dijital ortamda hem de kitap şeklinde
ulaşılmıştır. Dijital ortamda ulaşılan ders kitabındaki görsellerin bilgisayar yardımıyla ekran görüntüleri
alınmıştır. Edinilen ders kitabındaki görsellerin ise fotoğraf makinesiyle fotoğrafları çekilmiştir. Bütün
bu ulaşılan veriler A4 kağıdına not edilmiştir. Daha sonra bilgisayar ortamında Word dosyasına
kaydedilmiştir. Araştırmanın geçerlilik ve güvenirliğini sağlamak amacıyla 7. Sınıf sosyal bilgiler ders
kitabından alınan görsel verilerin, sosyal bilgiler öğretim programıyla eşleştirilmesi hususunda sosyal
bilgiler alanında uzman 3 akademisyenin görüşlerine başvurulmuştur.
Araştırmanın doküman incelemesi yöntemine uygun olduğu ve aynı zamanda araştırma konusu göz
önünde bulundurulduğunda çalışmaya en uygun veri analizinin içerik analizi olduğu düşünülmüştür ve
bunun sonucunda da ulaşılan verilere içerik analizi uygulanmıştır.
BULGULAR
Çalışmanın bu bölümünde araştırmada elde edilen bulgulara, bu bulguların yorumlanmasına ve
araştırmanın sonuç kısmı bulunmaktadır. Araştırmada 2021-2022 eğitim öğretim yılında ortaokullarda
kullanılan Ekoyay Yayıncılık 7. Sınıf sosyal bilgiler ders kitabındaki görseller doküman incelemesi
yöntemiyle taranmıştır. Taranan görseller sosyal bilgiler alanında uzman 3 akademisyene gösterilmiştir.
Uzmanlardan görselleri sosyal bilgiler programında bulunan değerlere göre yorumlamaları istenmiştir.
Kitaptaki görsellerin hangi değerle örtüştüğüne dair fikirlerinin belirtilmesi istenmiştir. Doküman
incelemesi yöntemiyle sosyal bilgiler ders kitabından taranan görselleri inceleyen uzmanların konuya
dair görüşleri aşağıdaki gibidir:
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*Araştırmada yapılan doküman incelemesi sonucunda 2021-2022 eğitim öğretim yılında ortaokullarda
kullanılan Ekoyay yayıncılık 7. Sınıf sosyal bilgiler ders kitabında 252 adet görsel olduğu tespit
edilmiştir.
*Araştırmada yapılan doküman incelemesi sonucunda 2021-2022 eğitim eğitim öğretim yılında
ortaokullarda kullanılan Ekoyay yayıncılık 7. Sınıf sosyal bilgiler ders kitabında 40 adet çocuk görseli
olduğu tespit edilmiştir. Bu 40 adet çocuk görselinin 20 tanesi ilk ünitede bulunmaktadır.
*Araştırmada yapılan doküman incelemesi sonucu söz konusu kitabın ilk ünitesi olan “İletişim ve İnsan
İlişkileri” ünitesindeki görseller ağırlıklı olarak çocuk ve çocuğun aile bireyleriyle, arkadaşlarıyla,
öğretmenleriyle olan durumları gözler önüne serilmiştir.
*Araştırmada yapılan doküman incelemesi sonucu söz konusu kitabın ikinci ünitesin de minyatürlere
oldukça fazla yer verildiği saptanmıştır. Bu durumun 7. Sınıf sosyal bilgiler konuları göz önünde
bulundurulduğunda 2. Ünitenin “Türk Tarihinde Yolculuk” adında tarihle ilgili bir ünite olmasından
kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu ünitede özellikle padişahların minyatürlerine ve temsili resimlerine
oldukça fazla yer verildiği belirlenmiştir.
*Araştırmada yapılan doküman incelemesi sonucu göze çarpan bir başka husus ise söz konusu kitabın
6. Ünitesi olan “Yaşayan Demokrasi” ünitesinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu ve anadolu
topraklarına Cumhuriyeti ve demokrasiyi getiren Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili görsellerin çok
az olmasıdır.
*Araştırmada yapılan doküman incelemesi sonucunda söz konusu kitapta yer alan görsellerin genel
olarak sosyal bilgiler öğretim programında bulunan değerlerle örtüştüğü saptanmıştır.
*Araştırmada yapılan doküman incelemesinden sonra uygulanan içerik analizi sonucunda bahsedilen
kitapta yer alan görsellerin, sosyal bilgiler öğretim programındaki bazı değerlerle daha çok ilişkili
olduğu tespit edilirken bazı değerlerle daha az örtüştüğü belirlenmiştir. Yani sosyal bilgiler öğretim
programındaki bazı değerler görsellerle daha sık vurgulanırken bazı değerlere ise görsellerde fazla yer
verilmediği belirlenmiştir.
*Araştırmaya katılan uzmanlar söz konusu kitaptan toplanan görselleri sosyal bilgiler öğretim
programında bulunan değerlerle eşleştirirken 3 kategoriye ayırmışlardır. Bu kategoriler şu şekildedir:
A) Söz konusu kitapta bulunan görsellerin en fazla ilgili olduğu sosyal bilgiler öğretim programı
değerleri.
B) Söz konusu kitapta bulunan görsellerin orta düzeyde ilgili olduğu sosyal bilgiler öğretim programı
değerleri.
C) Söz konusu kitapta bulunan görsellerin en az ilgili olduğu sosyal bilgiler öğretim programı değerleri.
Kategorilerin bu şekilde ayrılma gerekçeleri şu şekildedir:
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Görsellerin en fazla ilgili olduğu düşünülen sosyal bilgiler öğretim programı değerlerinde 3 uzmanın
3’ünün de aynı görsel üzerinde aynı değeri eşleştirmesi, aynı fikirde olmaları etkili olmuştur. Bu
görsellerde en fazla tekrar edilen değerlerdir.
Görsellerin orta düzeyde ilgili olduğu düşünülen sosyal bilgiler öğretim programı değerlerinde 3
uzmanın 2’si aynı görseller üzerinde aynı değerleri eşleştirerek aynı fikirde oldukları görülmüştür. Bu
değerler en fazla ilgili olan değerlere göre daha az tekrar edilmiştir.
Son olarak görsellerin en az ilgili olduğu düşünülen sosyal bilgiler değerlerinde ise 3 uzmandan
yalnızca 1’i görsellerle değerleri eşleştirmiştir. Diğer ikisi görsellerle değerleri eşleştirmemiş bu konuda
hemfikir olmamışlardır. Görsellerle en az ilgili olduğu düşünülen sosyal bilgiler öğretim programı
değerleri diğerlerine göre daha az tekrar edildiği için bu kategoriye uygun görülmüştür.
-7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabında Bulunan Görsellerin En Fazla İlgili Olduğu Sosyal Bilgiler
Öğretim Programı Değerleri: *Adalet *Aile Birliğine Önem Verme *Çalışkanlık *Dayanışma
*Duyarlılık *Eşitlik *Saygı *Sevgi *Sorumluluk *Vatanseverlik *Yardımseverlik
-7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabında Bulunan Görsellerin Orta Düzeyde İlgili Olduğu Sosyal
Bilgiler Öğretim Programı Değerleri: *Bağımsızlık *Barış *Bilimsellik *Özgürlük
-7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabında Bulunan Görsellerin En Az İlgili Olduğu Sosyal Bigliler
Öğretim Programı Değerleri: *Dürüstlük *Estetik *Tasarruf
SONUÇ VE TARTIŞMA
Araştırmaya katkılarını sunan alanında uzman 3 akademisyenin ortak görüşleri çerçevesinde
hazırlanan yukarıdaki bilgilere bakılacak olursa şu sonuçlara ulaşılabilir:
Bilimsellik değerinin 7. Sınıf sosyal bilgiler ders kitabındaki görsellerde pek önemsenmediği
görülmüştür. Bilimsellik değeri en başta eğitim öğretimin temelini oluşturduğu için, sosyal bilgiler gibi
pek çok bilimden meydana gelen bir dersin kitabındaki görsellerde daha fazla önem verilmesi
beklenebilir.
Vatanseverlik değerinin görsellerde sık olarak karşılık bulmasına rağmen bağımsızlık, barış ve özgürlük
değerlerinin daha az karşılık bulması ilginç görülebilir. Görsellerde bağımsızlık, barış ve özgürlük gibi
değerlere daha fazla önem verilebilir.
Dürüstlük, estetik ve tasarruf değerlerine 7. Sınıf sosyal bilgiler ders kitabındaki görsellerde oldukça az
rastlanmaktadır. Bu değerlerin görsellerle çocuklara daha az aşılanması ileriki yıllarda olumsuzluk
doğurabilir. Çocukların gelişimi açısından bu değerlerin öğrencilere aşılanabileceği en önemli
dönemlerin ortaokul yılları olduğu genel yargısı göz önünde bulundurulduğunda görsellerde daha fazla
vurgulanması gerektiği söylenebilir. Dürüstlük değerini özümseyememiş bir şekilde büyüyen çocuklar
hayatlarında doğruluğun önemini kavramakta zorlanabilirler. Estetik değerini kavrayamamış çocuklarda
ise gelecekte sanat duygusundan yoksun yetişkinler olabilecekleri göz önüne alınmalıdır. Çocuklara
estetiğin, hayatın her alanında olduğu, yaşamdan zevk almanın en önemli yolunun sanat, estetik ve
güzellik gibi kavramları öğrenmeden geçtiği bilinci daha fazla aşılanabilir. Bu değerleri doğru bir
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şekilde kavrayabilen çocuklar yetişkin birey olduklarında olaylara daha pozitif yönden bakmayı, hayatın
güzelliklerini herkesten farklı bir şekilde görebilmeyi alışkanlık haline getirebilirler.
Tasarruf değerinin 7. Sınıf sosyal bilgiler ders kitabındaki görsellerde çok az ilgili olması olumsuz bir
durum olarak sayılabilir. Çocuklara hayatları boyunca tasarruflu olmanın, israftan kaçınılması
gerektiğinin, doğal ve öz kaynaklarının boşuna harcanmasının hem kendilerine hem çevrelerindeki
insanlara hem doğaya hem de kendilerinden sonra gelecek nesillere ne gibi zararlar verebileceği tasarruf
değeriyle iyi bir şekilde aktarılabilir. Bu bilgilere göre 7. Sınıf sosyal bilgiler ders kitabında bulunan
görsellerin, sosyal bilgiler öğretim programındaki değerleri çocuklara eşit olarak aktarmadığı sonucu
çıkarılabilir. Söz konusu kitapta bazı değerlerin çok daha fazla görsellerden belli olduğu, bazı değerlerin
ise görsellerde verilmekten kaçınıldığı göz önünde bulundurulduğunda bunun yanlış bir durum olduğu
söylenebilir. Çünkü sosyal bilgiler öğretim programında bulunan bütün değerler hem toplumsal hayat
için hem de bireysel yaşam için oldukça önemli görülmektedir. Bu yüzden sosyal bilgiler öğretim
programındaki bütün değerlerin eşit ölçüde görsellere yansıtılması ve çocuklara özümsetilmesi gerektiği
söylenebilir. Not: Sayfa sayısı sınırlı olduğundan dolayı görseller bu çalışmada paylaşılmamıştır.
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Özet
Somali, erişim eksikliği ve yüksek elektrik maliyeti ile ilgili sorunlardan muzdarip. Somali ise
ortalama 5-7 kWh/m2/gün güneş ışınımı almaktadır. Bu, güneş PV sisteminin kullanılmasının yüksek
elektrik yüklerini azaltacağı anlamına gelir. Bu makaledeki örnek olay, elektrik ücretleri için her ay
5000 dolar ödeyen Mogadişu'da bulunan bir otele atıfta bulunmaktadır. Elektrik yüklerini en az yüzde
50 azaltacak sistemin tasarımı matematiksel bir yaklaşım ve PVGIS kullanılarak yapıldı. Sonuçlar,
bir net ölçüm faturalandırma sistemi kullanılarak bir solar PV sistemine bağlanan bir şebekenin, 4
invertöre dağıtılmış 126 panel gerektireceğini gösterdi. Sistem yıllık 116815 KWh üretim yapma
kabiliyetine sahiptir. Ayrıca, bir brüt ölçüm faturalandırma sistemi kullanmak, 5 invertöre dağıtılmış
189 panel gerektirecektir. Sistem yıllık 175223,24 KWh üretim yapma kabiliyetine sahiptir. İki
sistemin her birinin performans oranı yüzde 86'dır. Önerilen PV sisteminin ekonomik çalışması,
sistemin geri ödeme süresinin net sayaçlı faturalandırma sistemi için 9 ay ve brüt sayaçlı
faturalandırma sistemi için 1 yıl olduğunu göstermektedir, bu sistemi kullanarak, bu sistemi
kullanarak yılda 33292 $ tasarruf etme şansına sahip olacaktır. elektrik dağıtım şirketlerine
ödenecektir.
Anahtar Kelimeler:Güneş Enerjisi, Fotovoltaik, Enerji Santralleri, Elektrik, Yenilenebilir Enerji
Abstract
Somalia suffers from problems related to lack of access and the high cost of electricity. On the other
hand, Somalia receives an average amount of solar radiation of 5-7 kWh / m2 / day. Which means
utilizing solar PV system will diminish high electric charges. The case study in this paper references
a hotel located in Mogadishu which pays $5000 each month for electrical charges. The design of the
system that will diminish electric charges by at least 50 percent was done by using a mathematical
approach and PVGIS. The results showed that a grid connected to a solar PV system by using a netmetering billing system would require 126 panels distributed over 4 inverters. The system has the
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ability to generate annually 116815 KWh. Also, using a gross-metering billing system will require
189 panels distributed over 5 inverters. The system has the ability to generate annually 175223.24
KWh. The performance ratio of each of the two systems is 86 percent. The economic study of the
proposed PV system shows that the system's payback period was 9 months for the net-metering
billing system and 1 year for the gross-metering billing system, by utilizing this system, will stand
the chance of saving $33292/year that would be paid to the power utilities companies.
Keywords: Solar Energy, Photovoltaic, Power Plants, Electricity, Renewable Power

INTRODUCTION

Since the fall of the Somali central government in 1991, the post-conflict and instability that
have stolen the headlines in Somalia for decades, calm and vitality Private sector-driven
progress has kept the country afloat, and electricity service has been one of the roles of the
private sector in Somalia, while most power companies rely on diesel generators for electricity
generation which impacts and causes major problems related to the high costs of electricity
which directly impacts the prices of electricity, Somali suffers from two major problems related
to broad-based electrification: lack of access and high costs. Only a fraction of households and
businesses in the country have access to electricity, and that access varies widely by region and
by settlement pattern the price of electric consumption in Somalia is direct proportional to
global oil prices, the minimum electricity price in Mogadishu is "0.300$/KWH", this is much
higher than in neighboring Kenya and Ethiopia, Renewable energy represents a way to address
the problems associated with to broad-based electrification: lack of access and high costs,
Various types of renewable energy sources such as geothermal, hydropower all have
geographically limitation but solar and wind have less geographically limitation as compared
to the other renewable energy, The main points that make solar energy more suitable than wind
energy are low-cost installation and less maintenance because of that. In this paper we will use
a solar PV system. Somalia receives an average amount of solar radiation of 5-7 kWh / m2 / day

and has the highest daily average of solar radiation in the world [1].
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Figure 1: Global Mean Solar Irradiance [2]
Photovoltaic systems are normally categorized according to their functional and operational
requirements, their component configurations, and the way the equipment is hooked up to different
energy sources and electric loads. The main classifications are grid-connected or utility-interactive
structures (On-grid) and stand-alone systems (Off-grid) . Photovoltaic structures may be designed to
offer DC and/or AC energy service, can function interconnected with or impartial of the utility grid, and
may be connected with different energy sources and energy storage systems. off-grid electrification
system is applicable in remote areas of countries where they have little or no access to electricity due to
the privileged living and the spread of the population in the vast area, Off-grid system refers to assistance
that may be suitable for a dwelling without relying on the network or a different system, Electrical power
with inside the off-gird system produced via the Solar photovoltaic panels needs to be saved or stored
because requirement from the load may be extraordinary from the sun panel output, battery bank is also
used for the motive generally, The main components required in standalone PV system are PV solar
panel, battery bank, charge controller, and inverter. A grid tied PV system is a system that generates
electricity with the help of solar photovoltaic harvester and supplies electricity to electric powered
utility. not like stand-alone PV systems; they are not designed to be a substitute for grid power. Grid tie
pv systems are typically found in urban areas where grid supply is readily available, and instead of
storing the power generated by the PV array in the battery, the power is fed back to the grid. In this way,
the grid acts as a kind of storage medium, and when electricity is needed in the building, it can be
imported from the grid. One of the key benefits of a grid connected PV system is its simplicity, relatively
low operating and maintenance costs as well as reduced electricity bills and also, property can be
powered by the PV system, the electricity grid or a combination of the two. As we need to reduce high
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electric charges, the grid tie system is the most cost effective solution that can achieve the goal of
reducing electricity bills, A Grid connected PV system can be designed in various ways, like with battery
backup and without battery backup. In this Paper, we selected a grid tie system without battery backup
topology. Because not using a battery reduces the capital cost of the system. net metering and gross
metering nowadays are the main policies that are used for the billing process in the grid tie solar system.
While net metering is an arrangement in which electricity exports are adjusted against imports . By using
the net metering Policy for the billing process, the consumer is encouraged to use solar PV panels to fill
the load of their buildings and use the supply from utility grid as backup, on other hand Gross metering
is an arrangement in which consumers are compensated by a feed-in tariff for the total number of solar
energy units produced and supplied to the grid. In gross metering, consumers cannot use the power
generated from the solar system directly, the power is supplied directly to the grid and the consumed
power is supplied from the grid.
This paper is one of the fewer articles written about solar energy in Somalia, so to illustrate a literature
review similar to this paper; we will mention some solar pv system projects done in Somalia, and some
paper

related

to

solar

PV

feature

written

in

similar

countries

to

Somalia.

Ceaser Migisha [3] presented a report about Opportunities and Challenges for Distributed Generation
with Rooftop Photovoltaic (PV) for Uganda. The case study building consists of two blocks and is gridconnected, but has a standby generator with diesel consumption of up to 4,800 liters / year, the baseline
energy consumption is at 191,127.5kWh / year excluding diesel generation at 100,000kWh / year (2010
blackouts were 8 hours per day, but at present, the generator is used for only 2 hours per day).
Simulations, manual calculations, and economic feasibility appraisals were applied to guide the viable
energy efficiency and photovoltaic (PV) interventions This resulted in viable energy reduction of
90,404.5kWh / year with a payback period of 0.6 months for lighting systems and additional energy
efficiency interventions. Rooftop PV generation evaluation indicated an output of approximately
124,328.75kWh per year with a payback period of 7.6 years.
Habis Al-Zoubi, Yaqoub Al-Khasawneh and Waid Omar[4] presented a feasibility study of
utilizing an on-grid photovoltaic (PV) system for electrification of the Cedars hotel located in
Amman in Jordan . The actual energy consumption of the hotel was estimated at 444 MWh/year
by using Photovoltaic Geographical Information System software (PVGIS) and photovoltaic
software (PVsyst).they found that the design of the system required 912 panels distributed over
12 inverters, with a required area of 1757.3 sq.m, the system produced a total yearly energy of 541
MWh, with an average performance ratio of 82.8% also their result showed that the system's
payback period was 4.1 year. Aminu Dankaka Adam, Gokhan

9. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi

311

Kehinde A. M, Oludamilare B. A, Abraham O.A and Oyetunde A.[5] presented a technical
analysis of both a grid-connected and an off- grid photovoltaic (PV) systems for household users
in the highly residential city of Ogbomoso in Nigeria by using PVGIS software. For the off-grid
design, they estimated that given a total daily load of 9.57 kWh, a 3.5 kW PV array size and a
battery capacity of 86 kWh are enough to power the load with 5 days of autonomy and 70%depth
of battery discharge. While the grid-connected PV system, the annual energy output for a
building-integrated PV system is found to be around 4006 kWh . They estimate that eight PV
modules each rated 250 Wp are stringed to arrive at the desired capacity of 2 kW. In terms of
performance, they found 71.2% for grid-tied PV system and 75% for of grid PV system.
Youssef K., Hüseyin G. and Qand A.S. F. [6] analyzed applicability of solar systems with various
technologies and sun tracking in the capital city (Baghdad) of Iraq by using PVGIS simulation they
found that the selected city is suitable for installing PV systems in the future because of the high value
of solar radiation, their study provide useful details regarding installing a PV system in Iraq to solve the
electricity crisis in the country and reduce fossil fuel consumption.
In May 2018, The War-Sheikh house hold electrification project kicked off. With a household minigrid hybrid electrification system, the project is funded by SSF and implemented by Solar Gen Tech. It
aim was to provide affordable electricity to over 200 households using solar energy. The project had a
capacity to produce 33KW. Before this project, community in war-sheikh had faced electricity
shortages. They had electricity for only 5 hours in the evening after the project was completed and
started to generate electricity in Nov 2018. The community in the war-sheikh had electricity
24hours/7days [7].
In June 2020, Somalia's largest power company, BECO, announced that it would open a new solar
power plant in the capital, Mogadishu. The company focused primarily on solar power to reduce diesel
fuel costs and reduce air pollution. As Somalia suffers from power shortages and high power costs,
BECO's new solar power plant could have a positive impact on the lives of many. The capacity of the
power plant was 8 MW. The solar power plant operates for only four hours a day, and BECO's existing
generators provide the rest of the electricity the city needs. The solar power plant has reduced the cost
of electricity for the Mogadishu from $ 0.49 per kilowatt hour to $ 0.36 [8].
In this paper references a hotel located in Mogadishu which pays $5000 each month for electrical
charges. The design of the system that will diminish electric charges by at least 50 percent was done by
using a mathematical approach and PVGIS.
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Photovoltaic Geographical Information System
Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS) is the number one tool used to get all
necessary data . Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS) is a free online solar
photovoltaic energy calculator and simulator either for grid-connected or standalone PV systems and
plants in Europe, Asia, America and Africa. The simulator presents a Google map on the left side, which
makes it so smooth to use, through choosing the location that we need to simulate, and getting all of the
vital facts we're searching for . It is the proper tool to measure the solar electricity generation of a PV
system, and it gives the annual output power of solar PV panels. It has the ability to calculate the energy
yield monthly or yearly . It produces a full year solar irradiance and electricity generation graphs[9].
The output results can be exported as a PDF or web page.
Studied area overview
The hotel is situated nearby to Banadir Hospital, and north of Aden Adde International Airport.
at (2.033) latitude and (45.3044) longitude.

Figure 2: location of the hotel
Solar radiation data from this region was obtained from Photovoltaic Geographical Information
System (PVGIS). The annual average solar radiation for this area is 6.43 kWh/m2 as illustrated the
figure3, The highest solar radiation is experienced in the month of MAR and the lowest in the

month of JUL.
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Figure 3: monthly solar radiation data from PVGIS
DESIGN AND ANALYSES
As we mentioned before hotel pays each month 5000$ for electricity tariffs, we will design a system
that

utilizes

solar

energy

and

enables

to

reduce

electric

charges

at

least

50%.

peak sun hours is the number of hours required for a day’s total radiation to accumulate at peak sun
condition, Peak hours help us measure the amount of sunlight available at a site by finding the average
peak hours of sun available at a site when the solar panels are capable of absorbing at least 1,000 watts
per square meter (1kw/m^2).

Psh =

KWh/m >H
6.4 kWh/m > H
=
>
1KW/m
1kW/m > = 6hours

Minimum electricity price in Mogadishu is "0.300$/kWh" As the metering policies are different if
the hotel managers and the power utility company agreed to use net metering policy daily energy output
required to save (Total energy saving per day) will be saved electric charges divide by days of the month
multiply by the minimum electricity price per kWh. Since peak sun hours are 6hour and panels we
selected each of them has power capacity reaches up to 460watt, we took 0.8 as efficiency of the system.

Required no. of panels = TESbPSH ∗ efficiency ∗ Rated power of selected panel
= 278KWhb6h ∗ 0.8 ∗ 460w = 126 panels
If the hotel managers and the power utility company agreed to use Gross metering policy which is not
good option on the part of hotel managers because Feed-in tariffs and end-customer supply charges are
traditionally different; in this Paper we took (0.2$/kWh) as the agreed price of electricity supplied to
the grid per kilowatt-hour.
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TES = 2500⁄(30 ∗ 0.2) = 417kWh Since peak sun hours are 6hour and panels we selected each
of them has power capacity reaches up to 460watt, we took 0.8 as efficiency of the system.

Required no. of panels = TESbPSH ∗ efficiency ∗ Rated power of selected panel
= 417KWhb6h ∗ 0.8 ∗ 460w = 189 panels
Inverter of choice must be a true sinusoidal inverter for grid interactive PV power systems. The size
of the inverter should be larger than the peak power required ensuring the factor of safety. To find
number inverts required first we have to determine peak power we have two Peak power one for net
metering policy and other for gross metering policy.

peak power = number of panels ∗ rated power of the panel.
Peak power for net metering policy in this system is 58KW we can find number of inverters required by
multiplying 1.3 for safety factor and dividing rated Ac power of the inverter.

No. of Inverters =

peak power ∗ 1.3
brated Ac output of the inverter

= 58KW ∗ 1.3b20KW = 4inverts
While the peak power for gross metering policy is 87kW, we took 1.15 as a safety factor for the
purpose of thinking about the total cost of the system to not be too high.
No. of Inverters =

peak power ∗ 1.15
brated Ac output of the inverter

= 86KW ∗ 1.15b20kW = 5inverts
According to the mechanical data of PV module, the selected PV module is 1.596m long and
1.31m wide. as we know the number of PV modules required for this system makes easy to determine
the area required for the system. By multiplying the total number of solar panels by the area of one
panel, However to avoid shadows between the solar panels, we have to first find the correct minimum
distance between the rows, This should be done to avoid unwanted shadows between the solar panels
by Using the optimal tilt angle, a rough estimation of the row spacing distance among panels may be
calculated, There are specific methodologies to get this distance value, One of the most common, yet
basic methods is to use an inter-row distance of three times the height of the panel there are no undesired
shadows between them[10]. 𝑫 = 𝟑 ∗ 𝑯 = 𝟑 ∗ 𝑳 · 𝒔𝒊𝒏(𝜷) Where L is Module length and β is

Desired Tilt Angle [10]. The solar array should be tilted at an angle of 5 degree for cleaning purpose,
bearing in mind that 5 degrees is approximately equal to the site's latitude and the solar array should be
oriented due to south.
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Figure 4: Row spacing between modules on a PV system [11]
In this project each column contains 3panles so module length will be 3 times te length of one panel
which equal 3*2=6m 𝑫 = 𝟑 ∗ 𝑯 = 𝟑 ∗ 𝑳 · 𝒔𝒊𝒏(𝜷) = 𝟑 ∗ 𝟔 ∗ 𝒔𝒊𝒏(𝟓) = 𝟏. 𝟓𝟔𝒎, That means the
minimum row spacing distance is 1.5 m. In this system, we took 2 m as row spacing distance to avoid
unwanted shadows between the rows of solar panels. As we found the distance between the rows we
can find the required area for the system, we took required solar panels for gross metering which was
189 panels because it much higher than the other and finding the area for them is more suitable and
enough than finding two areas for the system. Each column contains 3panle so 189/3=63 we obtained
that 3columns each contains 3 panel and each row contains 21 panels, Area = width ∗ length, where

length

contains

the

length

of

solar

panels

and

row

spacing

distance

Length = (3•(3 ∗ 2) + 2ƒ = 24m Width = no. of rows ∗ width of each panel = 21 ∗ 1.5 =
31.5m

Area = width ∗ length = 31.5 ∗ 24 = 756 sq. m

The widespread solar mounting structure in Somalia is mild steel hollow sections because they are
cheaper than other solar mounting structures and their life span is high, Therefore in this system the
required mild steel hollow section will be 95 of (40*40 mm), 24 of (75*75mm) and 12 of (50*50mm)
the length of each mild steel hollow section during this system is six meter.

Figure 5: Flow diagram of the on-grid PV system
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RESULTS
After calculating the various parameters in the previous sections, annual power generation and
economic study are necessary to analyze the profitability of the system; annual energy generation from
the system has been worked out based on the calculation of generated kWh of the system per month. As
we mentioned in previous sections we have two different peak power 57.96KW for hybrid system, net
metering policy and 86.94KW for gross metering policy,
Theoretical energy generated (KWh)of the system per month
= (peak power of the system ∗ mothaly solar radition )
Table below shows the calculation of the theoretical energy generated (KWh) of the system per month
and annual
Table 1: theoretical energy generated for both net metering and gross-metering billing system

There are many factors that affect the output of a PV system. These factors are compute as lossestemperature loss, mismatch and wiring losses and DC to AC inversion loss the losses caused by dirt and
dust on panels- and so on . The total losses of this system are 14%.figure below shows energy generated
output of the system

Figure 6: PVGIS estimation of electricity generation
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To determine the quality factor of the pv system, we have to calculate the performance ratio of the
system . Performance ratio (PR) is a measure of the quality of a solar PV system , illustrates as a
percentage and describes the relationship among the actual and theoretical energy outputs of the system,
So it indicates the percentage of the energy that is actually available for export to the grid after deduction
of energy loss
Performance ratio (PR)
=

Actual energy output of the system

btheoretical energy output of the system

Performance ratio for netmetering belling system = 116815.57b136127.58 = 86%
Performance ratio for grossmetering belling system = 175223.24b204191.37 = 86%
Economic analysis of the system was carried out to assess the cost and intended benefits of the project.
Estimating investment costs is a key element of the feasibility of our project, the reliability of this
estimate, and therefore the quality of the evaluation. The cost evaluation implies defining the total
investments. Tables below shows total investment cost of the both systems
Table 2: total Investment cost for both systems

Estimating investment costs is an important factor in the feasibility of our project, the reliability of this
estimate, and therefore the quality of the evaluation. The cost evaluation implies defining the total
investments. Somali is a developing country there is not used some parameters like interest rate, tax,
inflation rate and so on, as the main objectivity of this project was To promote commercial investment
companies in Somalia, for illustrating them that using solar PV system will diminish electric charges,
we will calculate simple payback period based on the lowest price per KWh in Somalia which was
0.3$/KWh and including 5 percentage referred as yearly maintenance of the system. We will estimate
total billing amount for this system that will be paid if it consumed from electrical utility companies
price
Total profitb
year = …yearly electric consumption ∗ Kwh † − percentage of yearly maintenance
Total profit for net metering billing system = (116815.57 ∗ 0.3) − 5% = $33292.4/year
Total profit for gross metering billing system = (175223.24 ∗ 0.2) − 5% = $33292.4/year
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Payback period (Pbp) is the time required to cover up or fulfill the initial investment Payback
period depends on investment cost and cash flow or total profit per year
Payback period (Pbp) = intial investemntbcash flow per year
Payback period (Pbp)For net metering billing system = $25000b$33292.4/ year
= 0.75 year = 9months
Payback period (Pbp) for gross metering billing system = $33490b$33292.4/ year
= 1 year = 12months
Conclusion
The aim of this Paper is about Development a Case Analysis for Efficient Utilization of Solar PV
Systems in Somalia because Somali suffers from two major problems related to Broad-based
electrification lack of access and high costs as Somalia receives an average amount of solar radiation of
5-7 kWh / m2 / day and has the highest daily average of solar radiation in the world. As result we found
that utilizing solar energy is approbate system which can solve electric shortages in Somalia, other hand
To promote commercial investment companies in Somalia, for illustrating that utilizing

solar PV

system will diminish electric charges, in this thesis referenced hotel located at (2.033) latitude and
(45.3044) longitude pays $5000 each month as electrical charges, as result using grid connected solar
Pv system was the best solution which can reduce at least 50 percentage of electric charges as billing
system policies in grid is different to achieve the goal of reducing electric charges, by using
mathematical approach and PVGIS we designed two grid connected solar PV system which contains
two different system for billing policy net-metering billing system and gross-metering billing system,
for net-metering billing system 126 panels each panel has rated power 460watt and 4 inverters each of
inverter has rated ac output power 20KW are required, system has ability to generate annually 116815
KWh, the performance ratio of the system is 86 percentage the total investment cost of this system is
estimated to be $25000 with 9 months of payback period. Second for gross-metering billing system 189
panels each panel has rated power 460watt and 5 inverters each of inverter has rated ac output power
20KW are required, system has ability to generate annually 175223.24 KWh, the performance ratio of
the system is 86 percentage, total investment cost of this system is estimated to be $33490 with 1 year
of payback period. Required land for this system is 756 sq.m with 2meter of inter row spacing to avoid
unwanted shadows between the rows of solar panels, By utilizing will stand the chance of saving
$33292/year which would be paid the power utilities companies.
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Özet
Mevcut araştırma, film ve TV dizisi kliplerinin İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenenlerin konuşma
edimini üretme yeteneklerini artırmadaki etkisini araştırdı. Deneysel bir metodoloji kullanarak,
Irak'taki Cihan Üniversitesi-Duhok İngilizce bölümünden 42 öğrenci deneye katıldı. Bir akademik
dönem, deney dönemiydi. Örneklemin homojenliğini sağlamak için bir IELTS testi kullanıldı. Dersler
orta seviye öğrenciler için planlanmıştır. Rastgele deney ve kontrol gruplarına ayrıldılar. Her iki gruba
da istatistiksel olarak anlamlı fark olup olmadığını görmek için ön ve son test olarak söylem
tamamlama testi (DCT) uygulandı. Deney grubuna, derslerin amaçlarına göre özenle seçilmiş film ve
TV programı klipleri gösterilerek doğrudan tavsiye söz edimi üzerine talimat verilmiştir. Kontrol
grubu, karşılaştırmalı olarak, basılı ders kitaplarından oluşan geleneksel yönteme maruz bırakıldı.
Sonuçlar, deney grubunun kontrol grubundan daha iyi performans gösterdiğini gösterdi. Spesifik
olarak, sonuçlar filmlerden ve TV dizilerinden alınan kliplerin öğrencilerin tavsiye üretmeleri
üzerinde önemli bir etkisi olduğunu ve deney grubunun konuşma eylemlerini gerçekleştirirken daha
başarılı olduğunu gösterdi. Yukarıdaki sonuçların ışığında, araştırmacılar, öğrencilerin İngilizce
derslerinde söz edimleri üretme yeteneklerini geliştirmek için bu tür özgün materyallerin
kullanılmasını tavsiye ettiler.
Anahtar Kelimeler: Konuşma eylemleri, tavsiyeler, filmler, TV dizileri, İngilizce
Abstract
The current research investigated the influence of movie and TV series clips in boosting EFL learners'
ability to produce the speech act of advice. Using an experimental methodology, 42 students from the
English language department at Cihan University-Duhok, Iraq, took part in the experiment. One
academic semester was the period of the experiment. An IELTS test was used to ensure the
homogeneity of the sample. The lessons were planned for intermediate-level students. They were
randomly divided into experimental and control groups. The discourse completion test (DCT) was
administered to both groups as a pre-and post-test to see if they had statistically significant
differences. The experimental group was instructed directly on the speech act of advice by displaying
movie and TV show clips that were carefully selected for the aims of the lessons. The control group,
in comparison, was exposed to the conventional method, which comprised printed textbooks. The
results indicated that the experimental group performed better than the control group. Specifically,
the results demonstrated that clips from movies and TV series had a substantial impact on the learners'
production of advice and that the experimental group did better while delivering speech acts. In light
of the above results, the researchers advised using such authentic materials to improve students'
abilities in producing speech acts in English lessons.
Keywords: Speech acts, advice, movies, TV series, English language
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INTRODUCTİON
Effective communication in the English language has become more important than ever in light
of recent developments such as the rise of globalization, the rise in the number of jobs in northern Iraq
that require English language skills, and the rise in the number of Kurds who are pursuing higher
education in other countries. As a result, it requires the learners to employ language functions in a variety
of contexts and deliver messages that are acceptable to the target culture. The majority of learners’
communication success hinges on their development of pragmatic competence. Therefore, EFL learners
should master both pragmalinguistic and sociopragmatic aspects of the language so that they can
comprehend and produce speech acts that are pragmatically appropriate in different communicative
contexts. In contrast, failing to do so is more likely to lead to being regarded as impolite and even
aggressive (Bardovi-Harlig, 2013). Even after several years of studying the English language at the
university, the majority of Kurdish students still are unable to use the language effectively. This is due
to the fact that rather than focusing on communicative competence models, they only concentrate on
grammatical rules, learning vocabulary, and improving their pronunciation.
When children learn their first language, it is often believed that they get explicit teaching from their
parents. The parents do not fix their grammatical faults on a regular basis, nor do they teach them how
to construct a proper sentence or how to pronounce a specific word. Over time, they will gain more
confidence and the ability to produce semantically and syntactically accurate phrases and sentences.
When it comes to pragmatic mistakes, the parents are immediately engaged in rectifying the mistakes
and teaching them how to use the language in a social context (Schmidt, 1993). Bardovi-Harlig (2001)
and Kasper (2001) confirm the vast majority of language learners do not seem to learn the second
language's pragmatic elements on their initiative. Therefore, communicative competence methodologies
have shifted the focus of foreign or second language teaching away from rote memorization of
grammatical structures toward the pragmatic and social application of these formulas.
More importantly, the critical role of pragmatic knowledge in communicative competence has resulted
in a substantial body of literature devoted to teaching foreign or second language pragmatics, especially
speech acts. For the study, the researchers reviewed the literature on the influence of instruction on
language learners’ pragmatic competence. Promisingly, meta-analysis and reviews of studies have
shown that pragmatic instruction is important in developing learners’ pragmatic abilities (Rajabi &
Farahian, 2013). Particularly, multiple classroom-based experimental research on learners’ pragmatic
development has demonstrated that instruction intervention has a significant effect on learners’
pragmatic competence, even more so when learners are residing in a country where learners are merely
exposed to the target language (Taguchi, 2015).
Furthermore, the researchers evaluated the literature on the most effective method of instruction to teach
pragmatics in the classroom. There are two types of instruction, namely explicit and implicit which have
been the central focus of arguments and research among scholars. However, there is a general consensus
that explicit instruction is more effective than implicit instruction for teaching pragmatics, Alcón (2005)
showed the advantages of kinds of instructions in their study. On the other hand, Fazilatfar and
Cheraghi’s (2013) study involved Iranian EFL university students and focused on investigating the
effect of instruction on learners’ ability to produce compliments and comparing explicit instruction to
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implicit one. The participants were divided into three groups (explicit, implicit, and control). The explicit
group received instruction using explicit feedback on the production of appropriate compliments,
whereas the implicit group was given instruction based on implicit feedback. The findings of the study
indicated that development occurred in both explicit and implicit groups, but the explicit group had a
better performance than the implicit group.
Analogous results are reported in Ziashahabi et al. (2020). In their study, both the explicit and implicit
groups benefit from instruction focused on producing speech acts and pragmatic competence
improvement. The explicit group, on the other hand, outperformed the implicit group. As a result, the
explicit instruction was given precedence over implicit instruction as the learners who were exposed to
the explicit instruction yielded a considerable development of pragmatic competence. Takahashi (2001)
used a quasi-experimental (pre-test/post-test) design to examine the effect of four input enhancement
conditions (explicit teaching, native speaker request comparison, native and non-native speaker request
comparison, and reading comprehension) on the improvement of request strategies in Japanese EFL
learners. The finding revealed that the explicit group performed better than the other three groups in
terms of their utilization of the four request strategies. House (1996) found similar results in his study,
stating that pragmatics cannot be efficiently learned without a pedagogical intervention.
As indicated above, researchers are becoming increasingly interested in examining the effects of the
pedagogical intervention on second language learners' pragmatic improvement in EFL/ESL settings. As
Rose (2005) points out, the Noticing Hypothesis (Schmidt, 1990) justifies investigating the influence of
teaching on learners' pragmatic development. According to Schmidt, simple exposure to the target
language is insufficient because there are pragmatic functions and pertinent situational variables many
of which are taken for granted by learners and thus less likely to be noticed even after exposure for a
lengthy amount of time. In contrast to Krashen (1985), who asserts that unconscious learning activities
are superior to conscious learning activities and accountable for the lion's share of second language
output. Other scholars specialized in second language acquisition, such as Ellis (2008) and Schmidt
(2012), claim that highlighting specific forms and directing learners' notice to them may aid learners in
the language learning development. Whereas, Rose (1994) emphasized the need for pragmatic
consciousness-raising in pragmatic instruction. Abolfathiasl and Abdullah (2015) employed a pre-and
post-test design to explore the effect of pragmatic consciousness-raising activities on Iranian EFL
learners' immediate and delayed execution of suggestions. For eight weeks, the experimental group was
subjected to pragmatic consciousness-raising treatment focused on the formulation of suggestions. The
results showed that metapragmatic consciousness-raising significantly increased learners' pragmatic
performance and diversity of form-strategy application. Halenko and Jones (2011) also discovered that
pragmatic awareness-raising had a positive influence on learners' production of requests.
Another dimension of pragmatic instruction that should be taken into account by EFL teachers is the
materials used in the classroom. Materials need to meet learners' levels, needs, and interests, otherwise,
they will get bored easily and reflect negatively on their performance. This is why EFL learners usually
avoid studying a textbook. On the other hand, many EFL teachers put all blame on the textbook for lack
of authenticity. Therefore, they recommend substituting textbooks with authentic materials such as
movies, TV series, newspapers, magazines, etc., produced by native speakers for non-educational
purposes (Omar & Mekael, 2020; Omar & Barzani, 2022). The primary objective of incorporating
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genuine resources into the classroom is to expose learners to as much actual language as necessary.
According to Genhard (1996), authentic materials are essential for contextualizing language acquisition.
Numerous studies have been undertaken on the influence of real materials on second or foreign language
acquisition, but to the best of the researchers' knowledge, only one study, as yet, has examined the effect
of authentic materials on enhancing EFL learners' pragmatic competence. This study was conducted by
Abbasian, Mahmoudi, and Shahbazi (2016) who used a quasi-experimental design. 60 EFL Iranian
learners participated in the study. They were divided into two groups (experimental and control). The
experimental group was exposed to authentic materials. The treatment consisted of 16 sessions of 90
minutes each. While the control group received standard pedagogical materials. The findings of the
study found that the experimental group outperformed the control group. In other words, authentic
materials had a great impact on developing learners' pragmatic competence.
Performing appropriate speech acts in the target language demands the development of pragmalinguistic
and socio-pragmatic skills that have a substantial influence on communication. The implementation of
an effective strategy for developing these skills has sparked discussion among teachers and researchers.
Hence, the purpose of this study is to explore the effect of using movie and TV series clips on the
enhancement of the production of advice by Kurdish EFL students. More specifically, this study seeks
to answer the following question.
•

To what extent does the use of movie and TV series clips help Kurdish EFL learners enhance
their pragmatic competence in making advice?

METHOD
The sample of the present study comprised 42 Kurdish EFL junior university students studying the
English language at Cihan University-Duhok. They were randomly divided into two groups: the
experimental group (n=21) and the control group (n=21). The participants aged 21 to 25 years were
chosen based on the results of an IELTS test sample that was provided before the treatment to guarantee
that the two groups were homogeneous. Only students who achieved an intermediate level on the IELTS
were chosen for the study since this level is optimal for developing pragmatic competence (Kasper,
2001). It is worth mentioning that the sample did not have any prior experience studying abroad, nor
they had been exposed to any kind of pragmatics course before taking part in this experiment; hence,
the treatment was their first introduction to pragmatics.
Numerous instruments were employed to examine the projected outcomes of the study. First, an IELTSbased test sample was used before data collection to verify the homogeneity of the chosen samples and
to determine their level of language proficiency. Second, a written discourse completion test (WDCT)
developed by the researchers was administered as the pre-and post-test. The WDCT test consisted of a
total number of 10 scenarios concentrating on two kinds of speech acts; namely, request and suggestion,
which are most frequently utilized in every language and culture of the world. Each scenario was based
on a situation in which the participants offer a piece of advice to someone in their family, social, or
academic life, in order to make sure that the data was as authentic as possible. To validate the test, the
test was sent via e-mail to five university professors whose specialization was pragmatics and second
language acquisition from Iraq, Cyprus, and India. They checked the clarity, precision, and
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appropriateness of the items of the instrument. The test was then piloted with a sample of 10 students
from Knowledge University in Erbil to determine its reliability, which was discovered to be 0.821
employing Cronbach's alpha, indicating that the items of the instrument have high internal consistency.
The third instrument used in this study was a rating scale created by Tuguchi’s (2011) scale of
appropriateness to rate the students’ responses.
To gather the data necessary for examining the hypotheses under scrutiny, several procedures were
followed. At first, an IELTS-based test sample was utilized to establish the homogeneity of the students.
Following that, 42 students who attained intermediate level were chosen and then randomly assigned
into two identical groups, one of which served as the experimental and the other as the control group.
Each group consisted of 21 students.
The researchers devised the Written Discourse Completion Test (WDCT), which served as the pre-and
post-test, and sent it to five university professors with expertise in the field of pragmatics to check the
validity of its items. After that, the WDCT test was piloted on a group of ten students, from a different
university, who had the same qualities as those participating in the main study for measuring the
reliability of the WDCT test. Three qualified and experienced raters assessed and rated the data obtained
through the pilot study by applying Taguchi’s (2011) rating scale of appropriateness which included a
comprehensive depiction of pragmatic and grammatical elements scoring system for evaluating the
students’ responses to producing speech acts. Cronbach's alpha was used to measure the reliability of
the instrument and the value of reliability was acceptable which was .821. After the validity and
reliability of the instrument were established, a pre-test was administered to both the experimental and
control groups prior to the start of treatment and they had to answer for 30 minutes. It should be noted
that the same techniques were used to assess and rate the responses of the participants on both the pretest and the post-test. After that, the treatment process launched and lasted one semester of 12 weeks.
There were two sessions every week, held on Sundays and Thursdays, each lasting 60 minutes in length.
The experimental group was presented with carefully chosen movie and TV series clips comprising
varied instances of the targeted speech acts. These video excerpts were culled from various movies and
TV series; specifically, “Office Space”, “Friends”, “Fast and Furious 7”, “Frozen”, “Aladdin”,
“Madagascar 3: Europe's Most Wanted”, “The Blind Side”, “Sleeping Beauty”, and “Let’s Be Cops”.
The Participants participated in pre-viewing, while-viewing, and post-viewing activities throughout the
class.
Whereas, the control group was only exposed to the conventional approach of pragmatics and was only
required to study pragmatics at the level specified in their textbook authored by George Yule (2017),
which was the bare minimum (i.e. defining and explaining speech acts requests, apologies, suggestions,
refusal, and advice, and completing activities concerning these speech acts).
The post-test was administered to both groups after the treatment and the results of the pre-and post-test
were compared. Once all of the data had been collected, it was thoroughly evaluated and analyzed using
applicable statistical procedures from SPSS, such as the Independent samples t-test.
The primary goal of this study was to investigate the influence of movie and TV series clips on Kurdish
EFL learners' pragmatic competence, especially on their ability to produce speech acts of requests and
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suggestions. The students’ responses to the pre-test and post-test were rated by a team of researchers
and two native speakers of the English language. Based on Taguchi’s (2011) six-point appropriateness
rating system, which ranged from “no performance” (0) to “excellent” (5), the participants’ performance
was scored and evaluated. The rating scale encompassed a thorough description of both the pragmatic
and syntactic components, as shown in table 1.
Table 1. Taguchi’s rating scale

Ratings
§
§
§
§
§
§

5 (Excellent)
4 (Good)
3 (Fair)

§

2 (Poor)

§

1 (Very poor)

§

0

Description
Expressions are fully appropriate for the situation.
No or almost no grammatical and discourse errors.
Expressions are mostly appropriate.
Very few grammatical and discourse errors.
Expressions are only somewhat appropriate.
Grammatical and discourse errors are noticeable, but they do not
interfere with appropriateness.
Due to the interference from grammatical and discourse errors,
appropriateness is difficult to determine.
Expressions are very difficult or too short to understand. There is no
evidence that the intended speech acts are performed.
No performance

Then the data obtained from the pre-and post-tests were statistically analyzed using SPSS version 24
statistical software. More precisely, paired-samples t-tests and independent-samples t-tests were
employed to determine any significant differences in the pre-and post-test scores between the
experimental and control groups.

RESULTS
Concerning the research question related to the effect of movie and TV series clips on intermediate EFL
learners' production of advice, an independent samples t-test, which included the average mean, the
standard of deviation, and p-value for the samples participated in the study, was used. Table 2 shows
the mean differences between the experimental and control groups.
Table 2: Independent samples t-test between the experimental and control groups for pre-test (Advice)
Speech act
Pre-test

Advice

Group

N

Mean

Std. Deviation

Experimental

21

4.048

1.322

Control

21

4.001

1.225
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P-value

0.121

0.904
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Table 2 shows that the difference between the mean scores of the experimental (M=4.048; SD=1.322)
and control (M=4.000; SD=1.225) groups is statistically not significant. This is because the p-value
which is (t= ;p=0.904 [> 0.05]), is higher than the significant level of α=0.05. The participants in the
study equally performed prior to the intervention as the average means of both groups are almost similar
on the pre-test.
Following the treatment, a post-test was given to both the experimental group and the control group in
order to evaluate the effectiveness of the treatment. Then an independent samples t-test was used to
compare the mean scores of the two groups, the results of which are presented in Table 3
Table 3: Independent samples t-test between the experimental and control groups for post-test (Advice)
Speech act
Post-test

Advice

Group

N

Mean

Std. Deviation

Experimental

21

6.381

1.322

Control

21

5.524

1.209

t

P-value

2.193

0.03

Trying to compare the post-tests, the findings of an independent-samples t-test, displayed in Table 3
demonstrate that the mean score of the experimental group (M=6.381; SD=1.322) was considerably
greater than that of the control group (M=5.524; SD=1.209), and this difference is statistically significant
because the p-value (t=2.193; p=0.03; p<0.05) is less than the significant level of α=0.05 respectively.
The average means of the experimental and control groups. The significant rise in the mean score of the
experimental group implies that the instructional involvement in the EFL classes had a positive influence
on the pragmatic development of advice produced by EFL learners. The experimental group's
performance demonstrates that incorporating movie and TV series clips into EFL classes can accelerate
the development of EFL students' pragmatic abilities. Whereas traditional instruction could, to a certain
level, facilitate the advancement of the participants' pragmatic awareness in the control group, as
evidenced by a small uptick in the post-test score.

CONCLUSTION AND DISCUSSION
The objective of this study was to examine the influence of movie and TV series extracts on Kurdish
EFL learners' pragmatic competence, and specifically on their production of pragmatically acceptable
and grammatically precise target-like advice. Generally speaking, the findings of this study were
promising as they revealed that the participants in the experimental group participants outperformed
those in the control group. This study indicates that, when compared to traditional written texts, movie
and television series clips may be considered preferable possibilities for teaching speech acts since they
represent more realistic and communicative situations that occur in the actual world.
Considering the first and second research questions, the findings of the study found that there were
significant differences between the experimental and control groups in the post-test. More specifically,
the results revealed that the experimental group significantly improved their production of the speech
act of advice after the intervention period. Consequently, it was found that the experimental group
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outperformed the control group. The findings of this study confirm previous research on the positive
effect of instruction on learners’ development of pragmatics (Alcón-Soler, 2005; Bardovi-Harlig, 2001;
Taguchi, 2015; Birjandi & Derakhshan, 2013; Rajabi & Farahian, 2013). Therefore, many believe that
pragmatic instruction should be part of English classrooms just like grammar and vocabulary (Taguchi,
2015). In other other words, the medium of instruction seems to play an integral role in learners’
acquisition of speech acts. Moreover, the findings of the study demonstrated that pragmatic aspects are
teachable (Ishihara & Cohen, 2010).
The results of this study revealed that explicit instruction plays a great role in enhancing learners’
pragmatic competence and comprehending conversational implicatures correctly. Such a result is
compatible with House (1996), Fazilatfar and Cheraghi's (2013), and Ziashahabi et al. (2020). In their
experimental study, it was even found that the participants who were exposed to the explicit instruction
had not forgotten the materials they studied during the lessons.
The results of the study revealed that by teaching pragmatic elements through the use of consciousnessraising instruction, language learners produce and understand speech acts better than in the traditional
method in which the learners only get some theoretical knowledge about the second language
pragmatics. Such a result is in line with previous studies that involve teaching pragmatics through
consciousness-raising instruction (Halenko & Jones 2011; Abolfathiasl & Abdullah, 2015). Such a result
support Schmidt’s (1990) Noticing Hypothesis, which argues that second language features cannot be
acquired by learners without noticing, asserting that “while there is subliminal perception, there is no
subliminal learning” (p. 26). Consciousness-raising tasks help learners to notice the norms, recognize,
and process the differences in the production of requests and suggestions between English and Kurdish.
In the process of noticing and comparing, learners eventually internalize L2 norms to become intake
(Schmidt, 1993).
The results of the study are consistent with the findings of Abbasian, Mohammad Mahmoudi, and
Shahbazi (2016), who investigated the influence of authentic materials on the pragmatic competence of
EFL learners. The researchers found that providing authentic materials significantly improved the
pragmatic skills of language learners.
The results of this study further proved that teaching pragmatics through movies and TV series clips is
better than the printed texts only. These results are in line with the findings of Heidari et al. (2020), who
suggest that video clips derived from movies can be considered better alternatives for teaching speech
acts compared to the traditional printed texts because these clips are authentic and reflect life-like,
communicative events happening in the world.
In conlusion, using an experimental design, this study explored the impact of instruction by using movie
and TV series snippets on EFL learners' pragmatic competence. The results of the study indicate that
teaching pragmatics using movie and TV series clips is effective and beneficial. The study shows that
the production of speech acts such as requests and suggestions improved significantly with the use of
explicit teaching incorporating movie and TV series clips. The results of the study show that when EFL
learners are exposed to contextualized learning situations, their linguistic performance and pragmatic
competence would improve drastically as a result of the rich input offered by real audio-visual resources.
This is a strong invitation for teachers to reference movies and television shows when teaching
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pragmatics from a dull textbook in order to create an engaging classroom atmosphere. This study
proposes a pragmatic intervention on English speech acts by using movie and TV series clips to increase
Kurdish EFL students' knowledge of the pragmalinguistic and sociopragmatic variables related to the
formulation of precise and appropriate requests and suggestions. Teachers and researchers should
undertake more studies to explore the effect of movie and TV series clips on learners’ production of
other speech acts as well as their comprehension, and investigate the Kurdish EFL learners’ views on
this issue.
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Özet
Giriş: ELISA testi antikor veya antijen düzeyinin belirlenmesinde oldukça yaygın kullanılan bir
metot olmasına rağmen ölçümlerde antikorların nonspesifik bağlanması sonucun doğruluğunu
etkileyen önemli bir problemdir. Araştırmamızın amacı yanlış pozitifliğin önlenmesinde farklı
bloklama ajanlarının ve yıkamanın etkinliğini araştırmaktır.
Materyal-Metod: İndirek ELISA yöntemi kullanılarak kuyucuklar antijenle kaplanmadan altı farklı
solüsyon ile bloklandı. Nonspesifik bağlanan antikorların temizlenmesi amacıyla plakalar d.su ve %
0,05 Tween solüsyonu ile yıkandı.
Bulgular: Beş farklı bloklama ajanının da antikorların kuyucuklara bağlanmasını engellemediği
görüldü. Nonspesifik bağlanan antikorların temizlenmesinde d.su etkisiz kalırken % 0,05 Tween
solüsyonunun oldukça başarılı olduğu belirlendi.
Tartışma ve Sonuç: Bloklama ajanları ile nonspesifik bağlanma engellenemese de yıkama işleminin
% 0,05 Tween ile yapılması yanlış pozitifliği engellemektedir. Ayrıca Tween düşük maliyetli
alternatif bir bloklama ajanı olarak kullanılabilir.
Anahtar Kelimeler: ELISA, Bloklama, Tween, Yanlış pozitiflik
Abstract
Introduction: Although the ELISA test is a widely used method in determining the level of antibody
or antigen, nonspecific binding of antibodies in measurements is an important problem affecting the
accuracy of the result. The aim of our research is to investigate the effectiveness of different blocking
agents and washing in the prevention of false positives.
Material-Method: By using the indirect ELISA method, the wells were blocked with six different
solutions without being coated with antigen. Plates were washed with d.water and 0.05% Tween
solution to remove nonspecific binding antibodies.
Results: It was observed that six different blocking agents did not prevent antibodies from binding to
the wells. It was determined that 0.05% Tween solution was quite successful, while d.water was
ineffective in clearing nonspecifically bound antibodies.
Discussion and Conclusion: Although nonspecific binding cannot be prevented with blocking
agents, washing with 0.05% Tween prevents false positivity. In addition, Tween can be used as a lowcost alternative blocking agent.
Keywords: ELISA, Blocking, Tween, False positive
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GİRİŞ
ELISA (Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay) testi antijen-antikor ilişkisini temel alan
kantitatif bir ölçüm yöntemidir (Peng ve ark, 2022). Sonuçları görülebilir hale getirmek için enzimden
faydalanılır. Antikora bağlanan bu enzim substrat ile reaksiyona girerek mavi, yeşil veya sarı renklerde
ürünler oluşturur. Oluşan bu renk spektrofotometreyle ölçülerek sonuçlar değerlendirilir.
ELISA yöntemiyle kan veya vücut sıvısından alınan örneklerden antijen veya antikor düzeyini saptamak
mümkündür. Antikor düzeyinin saptanmasında genellikle indirek ELISA yöntemi tercih edilir (Lin,
2015). Bu yöntemde önce bilinen antijen kuyucuk tabanına bağlanır. Daha sonra antijen bağlanmayan
boş alanların kapatılması amacıyla kuyucuklar bloklanır. Bloklamadaki amaç örnekte incelenen
antikorun kuyucuk içinde spesifik olduğu antijen dışında başka bir bölgeye tutunmasını engellemektir
(Xiao ve Isaacs, 2012). Ardından incelenecek örnek eklenir ve bir süre bekletildikten sonra kuyucuk
yıkanır. Yıkama işlemi ile antijene bağlanan antikorlar dışında tüm maddeler uzaklaştırılır. Daha sonra
enzim işaretli sekonder antikor eklenir ve yine bir süre sonra bekletildikten sonra kuyucuklar aynı
amaçla yıkanır. Son olarak substratın eklenmesiyle birlikte oluşan renk ölçülerek test tamamlanır.
İncelenen örnekte aranan antikor miktarı ortaya çıkan renk koyuluğuna göre tayin edilir. Rengin koyu
olması aranan antikor düzeyinin fazla olduğu anlamına gelirken, hiç renk oluşmaması numunenin
negatif olduğu anlamı taşır (Burrows ve ark, 1984).
ELISA testlerinde uygulanan yıkama işlemi testin doğruluğunu etkileyen çok önemli bir basamaktır.
Çünkü her ne kadar bloklama işlemi yapılsa da antikorlar antijen dışında kuyucuk yüzeyine de bağlanma
eğilimi gösterebilir (Şekil 1). Eğer yıkama işlemi uygun yapılmazsa nonspesifik bağlanan bu antikorlar
uzaklaştırılamaz ve negatif olan bir numune pozitifmiş gibi (yanlış pozitiflik) sonuç verebilir (Waritani
ve ark, 2017). Araştırmamızın amacı farklı bloklama ajanlarının ve yıkamanın yanlış pozitifliğin
önlenmesindeki etkinliğini incelemektir.

Antijene spesifik bağlanma

Non-spesifik bağlanma

Şekil 1. Antikorların antijene veya bloklanan yüzeye bağlanması benzer test sonucunun ortaya
çıkmasına sebep olur.
YÖNTEM
Araştırma İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji AD İmmunoassay Laboratuvarı’nda
yapıldı. ELISA uygulaması indirek yönteme göre tasarlandı (Şekil 1) ve aynı deney dizaynına sahip iki
ELISA plakası çalışıldı. Birinci plakada yıkama solüsyonu olarak distile su (d.su) kullanılırken ikinci
plakada ise %0,05 Tween 80 (100 ml d.su + 50 ul Tween 80) kullanıldı.
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Şekil 2. İndirek ELISA yöntemi. Bu yöntemde kuyucuklar önce ilgili antijenle kaplanır ve bloklanır.
Ardından sırasıyla incelenen örnek, sekonder antikor ve substrat eklenir. Oluşan renk stop solüsyonu
ile durdurularak test tamamlanır.
Antikorların nonspesifik bağlanma durumunu test etmek için kuyucuklar antijen eklenmeden 5 farklı
bloklama ajanı (%1 Polietilen glikol (PEG), %0,5 Tween, %1 Gliserol, %1 Glisin ve %1 BSA) ile
bloklandı (Xiao ve Isaacs, 2012). Serum örnekleri 1/100 oranında seyreltilerek kuyucuklara eklendi.
Belli bir süre inkübasyondan sonra (37 oC’de 60 dk.) plakalar yıkandı. Daha sonra sekonder antikor
eklenerek ikinci bir inkübasyondan sonra (37 oC’de 30 dk.) yıkama işlemi tekrarlandı. Substratın
eklenmesiyle birlikte oluşan renk stoplandı ve 450 nm’de ölçüldü.
BULGULAR
Beş farklı bloklama ajanının kullanıldığı çalışmada kuyucuklarda antijen olmamasına rağmen
antikorların nonspesifik olarak bağlandığı gözlendi. Yıkama işleminde kullanılan d.suyun, bloklama
ajanı fark etmeksizin antikorların kuyucuklardan temizlenmesinde yetersiz kaldığı belirlendi (Tablo 1).
% 0,05 Tween ile yıkamanın ise nonspesifik bağlanmayı 5 farklı bloklamada da oldukça yüksek oranda
engellendiği görüldü. Tweenin aynı zamanda etkin bir bloklama ajanı olarak kullanılabileceği belirlendi.
Tablo 1. Farklı solüsyonlarla bloklanan plakaların d.su ve % 0,05 Tween ile yıkanması sonucu elde
edilen OD değerleri
YIKAMA SOLÜSYONLARI
Bloklama ajanları

D.su

% 0,05 Tween

% 1 PEG

1,478

0,115

% 0,5 Tween

1,52

0,094

%1 Gliserol

1,430

0,100

%1 Glisin

1,425

0,138

% 1 BSA

0,878

0,125

Bloklama yok

1,436

0,371

A
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B

Şekil 1. Farklı solüsyonlarla bloklanan plakaların d.su (A) ve % 0,05 Tween (B) ile yıkanması.. D.su ile
yıkanan plakada oldukça yüksek OD elde edillirken (A), % 0,05 Tween ile yıkanan plakada nonspesifik
bağlanan antikorlar sükülüp atıldığı için düşük OD elde edilmiştir (B) (p<0,05).

SONUÇ VE TARTIŞMA
ELISA testleri hastalık teşhis ve takibinde oldukça sık kullanılmaktadır. Bu testler hastane
analizlerinde otomatize cihazlarla yapıldığı gibi (Pflüger ve ark, 2020) bilimsel araştırmalarda ELISA
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test kitleriyle manuel olarak da yapılmaktadır (ACIK ve ark, 2022). Eğer yıkama solüsyonu yanlış
hazırlanır veya yıkama işlemi uygun prosedürde yapılmazsa testin doğruluğu etkilenmektedir.
Araştırmamızda nonspesifik bağlanmanın farklı bloklama ajanlarıyla engellenemediği görülmüştür.
Tween katkılı yıkama solüsyonunun nonspesifik antikorların temizlenmesinde oldukça etkili olduğu
belirlenmiştir. Ayrıca Tweenin alternatif bir bloklama ajanı olarak da kullanılabileceği sonucuna
varılmıştır.
Teşekkür
Bu çalışma İnönü Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından “TSG- 2020- 2190” nolu
proje ile desteklenmiştir.
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Keratokonjunktivitisli Kedilerden Bakteriyel Patojenlerin İdentifikasyonu
ve Antimikrobiyal Duyarlılıklarının Belirlenmesi
Identification of Bacterial Pathogens from Cats with Keratoconjunctivitis
and Determination of Antimicrobial Susceptibility
Volkan ÖZAVCI1
1
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Özet
Keratokonjunktivitis görülen kedilerde bakteriyel patojenler sıklıkla görülmektedir. Bu çalışmanın
amacı pürülan inflamasyon ve konjunktival hiperemi gösteren 20 hasta kedi ile semptomsuz 5 sağlıklı
kedinin konjunktival florasından bakteriyel patojenlerin identifikasyonunu gerçekleştirmek ve
izolatların antimikrobiyal duyarlılıklarını belirlemektir. Kedilerin konjunktival kesesinden svap
örnekleri alındı ve %5 kanlı agar üzerine inoküle edildi. Aerobik ve mikroaerofilik (%7 CO2) ortamda
24-48 saat 37°C'de inkübe edildi. Konjunktivitisli kedi svap örneklerinden en sık Koagulaz Negatif
Staphylococcus (%22,5), Moraxella sp. (%20) ve Streptococcus sp. (%17,5) türleri, sağlıklı kedi svap
örneklerinden ise Klebsiella sp. ve Bacillus sp. (%23) türleri yüksek oranda izole edilmiştir.
İzolatlarda gentamisin, basitrasin, amoksisilin klavulanik asit (%75) ile siprofloksasin'e (%65)
duyarlılık, streptomisin (%48), penicillin G (%53) ve tetrasiklin'e (%42) ise dirençlilik tespit edildi.
Kedilerin keratokonjunktivitis infeksiyonlarında mikrobiyal patojen çeşitliliğinin tanı'da dikkate
alınması ve hastalık tedavisi için antimikrobiyallerin akıllıca seçilmesi faydalı olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Antimikrobiyal duyarlılık, kedi, konjunktiva, mikrobiyoloji.
Abstract
Bacterial pathogens are frequently seen in cats with keratoconjunctivitis. This study aimed to identify
bacterial pathogens and to determine their antimicrobial susceptibility in conjunctival flora of 20 sick
cats with purulent inflammation and conjunctival hyperemia, and in asymptomatic 5 healthy cats.
Swab samples were collected from conjunctival sacs of cats and inoculated on 5% blood agar then
incubated at 37°C for 24-48 hours in aerobic and microaerophilic (7%CO2) conditions. Coagulase
Negative Staphylococcus (22.5%), Moraxella sp. (20%), and Streptococcus sp. (17.5%) were highly
isolated from swab samples of cats with conjunctivitis. Klebsiella sp. and Bacillus sp. (23%) were
mostly isolated from swabs samples of healthy cats. Isolates were sensitive to gentamicin, bacitracin,
amoxicillin-clavulanic acid (70%), and ciprofloxacin (60%) and resistant to streptomycin (45%),
penicillin G (49%), and tetracycline (40%). It would be useful to consider the diversity of flora in
diagnosis and to choose antimicrobials correct for treatment of the disease.
Keywords: Antimicrobial susceptibility, cat, conjunctiva, microbiology.
GİRİŞ
Kedilerde görülen yaygın bakteriyel infeksiyonlar arasında konjunktivitis, keratitis, stomatitis,
rinitis dahil solunum yolu infeksiyonları, ürogenital infeksiyonları, deri ve yara infeksiyonları, otitis
eksterna ve gastrointestinal infeksiyonları bulunur (Hariharan ve ark., 2011). Lokal ve genel faktörler
(göz yaralanması, sistemik hastalık) göz ile mikrobiyal ortam arasındaki bariyerleri zayıflatarak aynı
mikroorganizmaların invazyonuna ve çoğalmasına yol açar (Ollivier, 2003). Özellikle konjunktivitis
yaygın bir oküler yüzey hastalığıdır ve insanlar, köpekler ve kediler dahil olmak üzere birçok türde
gözyaşı miktarını, gözyaşı kalitesini, gözyaşı filmi stabilitesini düşürdüğü bilinmektedir. Oküler yüzey,
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gözyaşı filmi ile kaplanmış konjunktiva, kornea ve limbus epitelinden oluşur. Kornea ve konjunktiva,
normal kornea gözyaşı filmini ve sağlıklı bir oküler yüzeyi korumak için gerekli goblet hücrelerini içerir.
Film homeostazı bozulduğunda ise oküler yüzey sağlığı da tehlikeye girmektedir. Bununla birlikte
oküler yüzey hastalıkları kedilerde çok yaygın olarak karşımıza çıkmaktadır (Perazzi ve ark., 2017;
Sebbag ve ark., 2020). Oküler yüzeyin normal mikroflorası, konjunktiva ve kornea gibi sağlıklı oküler
yüzeylerde bulunan patojenik olmayan yerleşik aerobik ve anaerobik bakterileri tanımlamaktadır. Bu
mikroorganizmalar deriden köken alabilir ve oküler yüzeyleri kolonize edebilir (Petrillo ve ark., 2020).
Göz infeksiyonları kedilerde sık görülmekte, orbital bölgeyi ve çevresini etkilemektedir. Irk, yaş,
coğrafya, mevsim veya cinsiyet gözetmeksizin tüm kediler konjunktivitis'e duyarlıdır ve bu durum
kalıtsal değildir. Pembe göz olarak da bilinen konjunktivitis'in klinik belirtileri ciddiyet bakımından
farklılık gösterir ve bir veya iki gözde blefarospazm, konjunktival hiperemi, üveitis, kornea
sekestrasyonu, şemozis (konjunktival ödem) ile seröz veya pürülan oküler akıntıyı kapsar. Bazı
kedilerde, iyileşmeden sonra klinik belirtiler devam edebilir veya tekrarlayabilir (Hartman ve ark., 2010;
Kiełbowicz ve ark., 2015; Lakshmi, 2017; Shawaf ve Hussen, 2022). Hatta kediler yakın temas halinde
insanlarda göz hastalıklarına neden olabilen bakteriyel zoonotik patojenlerin transmisyonunda aracı
olabilmektedir. Örneğin, insanlarda görülen tek taraflı granülomatöz konjunktivitis vakalarında
hastaların çoğunun kedilerle temasının olduğu belirtilmiştir (Min ve ark., 2022). Kedilerde en sık
gözlemlenen bakteriyal türler arasında Staphylococcus sp., hemolitik ve non-hemolitik Streptococcus
sp. ve daha sonra çok sık karşılaşılmayan Pseudomonas sp., Proteus sp. ve Bacillus sp. gibi türler
karşımıza çıkmaktadır (Ploneczka-Janeczko ve ark., 2017; Hussein, 2018). Bakteriyal korneal hastalıkta
yer alan patojenik organizmalar (örneğin, Staphylococcus aures, Streptococcus sp., Pseudomonas sp.
vb.), konjunktival yüzeyin her yerinde bulunan yerli mikroflorasının da bir parçasıdır. Fırsatçı veya nonpatojenik bakteri türleri (örn., Staphylococcus epidermidis, Corynebacterium sp., Klebsiella sp.,
Bacillus sp.) zayıf patojenitesi olan ve bağışıklığı baskılanmış bir konakçıda hastalığa neden olabilen
veya bir koinfeksiyon görülmesine neden olabilen bakterileri oluştururlar. Bu fırsatçı organizmalar,
travma veya başka bir deformasyon yoluyla olağandışı bir anatomik bölgeye girdikten sonra dokuyu
kolonize edebilir. Gram pozitif organizmalar yaygın ve sık olarak kedi gözünün normal florasından izole
edilebilir ancak prevalans oranları her tür için farklılık gösterir. Kedilerin konjunktival kesesinin köpek
ve atların aksine nispeten daha steril olduğu varsayılmıştır. Staphylococcus sp., Streptococcus sp.,
Corynebacterium sp., Bacillus sp., P. aeruginosa ve Fusobacterium sp. gibi anaerobik bakteriler normal
köpek gözünde ara sıra bulunabilirken sağlıklı kedi gözünde anaerobik bakterilere çok sık
rastlanılmamıştır (Ollivier, 2003).
Bu çalışmanın amacı belirgin pürülan inflamasyon, konjunktival hiperemi veya blefarit semptomları
gösteren konjunktivitis'li 20 adet hasta kedinin ve asemptomatik 5 adet sağlıklı kedinin göz
floralarından bakteriyel patojenlerin identifikasyonunu sağlamak ve izolatların antimikrobiyal
duyarlılıklarını belirlemektir. Kedilerde bakteriyal patojenlerin neden olabileceği oküler
komplikasyonların erken tanısı ve doğru tedavisi göz dokusunda oluşabilecek yangı ve lezyonlara karşı
yatkınlığın azaltılmasında önem arz etmektedir.
YÖNTEM
Örnek toplama
Mikrobiyolojik değerlendirme için Mayıs-Temmuz aylarında İzmir ili Ödemiş ilçesinde
veteriner kliniklerine getirilen farklı cinsiyet ve yaşlarda konjunktivitis'li hasta 20 kediden 1-2 damla
steril salin solüsyonuyla (%0,9 NaCl) nemlendirilmiş svaplarla konjunktival forniks ve palpebral
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konjunktivalarından sürüntü örnekleri toplandı (Maggs, 2008). Ayrıca kontrol grubu olarak yine farklı
cinsiyet ve yaşlarda sağlıklı 5 kediden de svap örnekleri toplandı. Alınan örnekler incelenmek üzere
mikrobiyoloji teşhis laboratuvarına soğuk zincir altında getirildi.
Mikrobiyal kültür
Svaplar %5 koyun kanlı agar üzerine inoküle edildi. Bakteriyal üreme için aerobik ve mikroaerofilik
(%7 CO2) şartlarda 24-48 saat 37°C'de inkübe edildi. Makroskobik olarak (tip, renk, hemoliz oluşumu,
şekil, kenar yapısı) şüpheli kabul edilen kolonilerden alınan örnekler Gram boyama metodu ile boyandı.
Mikroskobik bakıda fenotipik olarak sınıflandırılan suşlara identifikasyon için biyokimyasal (katalaz,
oksidaz, koagülaz, glikoz, mannitol, laktoz fermentasyonu, H2S ve gaz oluşumu, indol, üre vb.) testler
uygulandı (Quinn ve ark. 2002).
Antimikrobiyal duyarlılık testi
İzolatlar için Mueller-Hinton agar besiyerinde Kirby-Bauer disk difüzyon yöntemine göre antibiyogram
testi yapıldı (Bauer ve ark. 1966). Bu amaçla, streptomycin (10 µg), eritromisin (15 µg), siprofloksasin
(5 µg), gentamisin (10 µg), basitrasin (10U), amoksisilin-klavulanik asit (30 µg), penicillin G (1 µg) ve
tetrasiklin (30 µg) diskleri kullanıldı. İnhibisyon zonları kaydedildi ve CLSI kriterlerine göre
değerlendirildi (CLSI, 2016).
BULGULAR
Bu çalışmada belirgin pürülan inflamasyon, konjunktival hiperemi veya blefarit semptomları
gösteren 20 adet hasta kediden (erkek (n=7); dişi (n=13)) ve herhangi bir semptom göstermeyen 5 adet
sağlıklı kediden (erkek (n=2); dişi (n=3)) konjunktival sürüntü örnekleri alındı. Aerobik ve
mikroaerofilik şartlarda kedilerden alınan örneklerden yapılan ekimlerden toplamda 53 adet bakteri
izolatı izole edildi. İzolatların 20'si 9 adet erkek kediden, 33'ü ise 16 adet dişi kediden alınan örneklerden
izole edildi. Dişi kedilere ait 3 izolatta ve erkek kedilere ait 1 izolatta bakteriyal üreme gözlemlenmedi
(Tablo 1).
Tablo 1. Konjunktivitisli ve sağlıklı kedilerin göz svap örneklerinden izole edilen patojen
mikroorganizma sayıları
Konjunktivitisli Kedilere Ait Göz Svap Örnekleri
İzole Edilen mikroorganizma
İzolat Sayısı
Koagulaz Negatif Staphylococcus
3
Staphylococcus aureus
2
Moraxella sp.
3
Corynebacterium sp.
2
Streptococcus sp.
1
Micrococcus sp.
1
Bakteriyal üreme olmadı
1
İzole Edilen Mikroorganizma
Koagulaz Negatif Staphylococcus
Staphylococcus aureus
Moraxella sp.
Corynebacterium sp.

İzolat Sayısı
6
2
5
1
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Streptococcus sp.
Micrococcus sp.
Bacillus sp.
Shigella sp.
Bakteriyal üreme olmadı

6
1
3
1
2

Sağlıklı Kedilere Ait Göz Svap Örnekleri
İzole edilen Mikroorganizma
İzolat Sayısı
Corynebacterium sp.
2
Klebsiella sp.
2
Moraxella sp.
1
Shigella sp.
1
Bacillus sp.
1
İzole edilen Mikroorganizma
Koagulaz Negatif Staphylococcus
Klebsiella sp.
Bacillus sp.
Bakteriyal üreme olmadı

İzolat Sayısı
2
1
2
1

Cinsiyet
Erkek (n=2)

Cinsiyet
Dişi (n=3)

Genel olarak her yaş kediden mikrobiyolojik identifikasyon yapıldı. Koagulaz Negatif Staphylococcus
türleri hem erkek hem de dişi kedilerde dominant tür olarak izole edildi. Corynebacterium sp., Klebsiella
sp. ve Moraxella sp. türüne erkek kedilerde daha fazla rastlanıldı. Bacillus sp., ve Streptococcus sp.
türleri ise dişi kedilerden daha sıklıkla izole edildi. Konjunktivitis'li kedi göz svap örneklerinden izole
edilen izolatların %22,5'i Koagulaz Negatif Staphylococcus, %20'si Moraxella sp., %17,5'i
Streptococcus sp., %10'u Staphylococcus aureus, %7,5'i Corynebacterium sp. ve Bacillus sp., %5
Micrococcus sp. ve %2,5'i Shigella sp. olarak identifiye edildi. Bakteriyal üreme ise izolatların
%7,5'inde görülmedi. Bununla beraber sağlıklı kedi göz svap örneklerinden izole edilen izolatların
%23'ü Klebsiella sp. ve Bacillus sp. %15,4'ü Koagulaz Negatif Staphylococcus ve Corynebacterium sp.,
%7,7'si Moraxella sp. ve Shigella sp. olarak identifiye edilmiştir. Bakteriyal üreme izolatların
%7,7'sinde olmamıştır (Tablo 2)
Tablo 2. Aerobik ve mikroaerofilik olarak izole edilen mikroorganizmaların sayıları ve yüzdeleri

Koagulaz Negatif Staphylococcus
Staphylococcus aureus
Moraxella sp.
Corynebacterium sp.
Streptococcus sp.
Micrococcus sp.
Bacillus sp.
Shigella sp.
Bakteriyal üreme olmadı

9
4
8
3
7
2
3
1
3

İzolasyon Yüzdesi
(%)
22,5
10
20
7,5
17,5
5
7,5
2,5
7,5

Koagulaz Negatif Staphylococcus
Moraxella sp.

2
1

15,4
7,7

İzole edilen mikroorganizma

Konjunktivitisli
Kedi Svap
Örnekleri

İzolat Sayısı
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Sağlıklı Kedi Svap
Örnekleri

Corynebacterium sp.
Klebsiella sp.
Bacillus sp.
Shigella sp.
Bakteriyal üreme olmadı

2
3
3
1
1

15,4
23
23
7,7
7,7

Antimikrobiyal ilaç direnci minimal değerlerde gözlemlendi. Bununla birlikte çoğu izolat test edilen
tüm antibiyotiklere karşı çoğunlukla duyarlıydı. Bakteriyal üreme görülmeyen 4 izolat ise
değerlendirmeye alınmadı. İzolatlarının çoğu gentamisin, basitrasin ve amoksisilin klavulanik asit
(%75) ile siprofloksasin (%65)'e karşı duyarlılık gösterdi. Gram-pozitif bakterilerde gentamicin ve
basitrasin'e, Gram-negatif bakterilerde ise siprofloksasin, gentamicin, basitrasin ve amoksisilinklavulanik asit'e karşı duyarlılık genel olarak daha sık gözlendi (Tablo 3).
Tablo 3. İzolatlara ait antimikrobiyal duyarlılık sonuçları.
İzolatlara ait antimikrobiyal duyarlılık sonuçları (n/%)
Antibakteriyel İlaçlar
S
E
CIP
GEN
B
AMC
P
TE
Mikrobiyal İzolatlar
S
S
S
S
S
S
S
S
Bacillus sp.
5
1
6
6
3
5
5
5
(n=6)
(%83) (%17)
(%100) (%100) (%50) (%83) (%83) (%83)
Corynebacterium sp.
2
2
3
4
5
5
5
4
(n=5)
(%40) (%40)
(%60)
(%80) (%100) (%100) (%100) (%80)
Klebsiella sp.
1
1
2
1
2
1
1
0
(n=3)
(%33)
(%33)
(%67)
(%33) (%67) (%33) (%33)
KNS
4
4
11
11
8
9
6
5
(n=11)
(%36) (%36)
(%100) (%100) (%72) (%81) (%54) (%45)
Staphylococcus aureus
3
1
2
2
2
2
0
0
(n=4)
(%75)
(%25)
(%50) (%50) (%50) (%50)
Micrococcus sp.
1
2
2
0
0
0
0
0
(n=2)
(%50) (%100) (%100)
Moraxella sp.
3
4
6
9
9
3
2
0
(n=9)
(%33)
(%44)
(%67) (%100) (%100) (%33) (%22)
Shigella sp.
2
2
2
1
1
1
1
0
(n=2)
(%100) (%100) (%100) (%50) (%50) (%50) (%50)
Streptococcus sp.
1
1
6
4
1
4
0
0
(n=7)
(%14)
(%14)
(%85) (%57) (%14) (%57)
Toplam
15
9
32
37
37
37
24
24
(n=49)
(%30)
(%18) (%65) (%75) (%75) (%75) (%48) (%48)
S; duyarlılık, KNS; Koagulaz Negatif Staphylococcus, S; Streptomisin, E; Eritromisin, CIP;
Siprofloksasin, GEN; Gentamisin, B; Basitrasin, AMC; Amoksisilin-klavulanik asit, P; Penisilin G, TE;
Tetrasiklin.
Ayrıca, streptomisin (%48), penisilin G (%53) ve tetrasiklin (%42)'e karşı da dirençlilik tespit edildi.
Genel olarak Gram-pozitif bakterilerde streptomisin ve penisilin G'ye karşı dirençlilik daha sık
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gözlenirken, Gram-negatif bakterilerde streptomisin, gentamisin ve penisilin G'ye karşı dirençlilik
görülmektedir (Tablo 4).
Tablo 4. İzolatlara ait antimikrobiyal dirençlilik sonuçları
İzolatlara ait antimikrobiyal dirençlilik sonuçları (n/%)
Antibakteriyel
S
E
CIP
GEN
B
AMC
P
TE
İlaçlar
Mikrobiyal İzolatlar
R
R
R
R
R
R
R
R
Bacillus sp.
1
2
0
0
1
0
1
0
(n=6)
(%17) (%33)
(%17)
(%17)
Corynebacterium sp.
2
0
1
1
0
0
0
2
(n=5)
(%40)
(%20) (%20)
(%40)
Klebsiella sp.
2
1
0
0
2
1
1
1
(n=3)
(%67) (%33)
(%67) (%33) (%33) (%33)
KNS
3
2
0
0
0
1
6
5
(n=11)
(%27) (%18)
(%9)
(%54) (%45)
Staphylococcus
2
1
0
1
0
0
2
2
aureus (n=4)
(%50) (%25)
(%25)
(%50) (%50)
Micrococcus sp.
0
0
0
0
0
2
2
2
(n=2)
(%100) (%100) (%100)
Moraxella sp.
6
3
0
2
0
0
6
5
(n=9)
(%67) (%33)
(%22)
(%67) (%56)
Shigella sp.
0
0
0
0
0
0
1
1
(n=2)
(%50) (%50)
Streptococcus sp.
7
2
6
7
1
1
7
3
(n=7)
(%100) (%28) (%85) (%100) (%14) (%14) (%100) (%42)
Toplam
24
11
7
12
4
5
26
21
(n=49)
(%48) (%22) (%14) (%24)
(%8)
(%10) (%53) (%42)
R; dirençlilik, KNS; Koagulaz Negatif Staphylococcus, S; Streptomisin, E; Eritromisin, CIP;
Siprofloksasin, GEN; Gentamisin, B; Basitrasin, AMC; Amoksisilin-klavulanik asit, P; Penisilin G, TE;
Tetrasiklin.

SONUÇ VE TARTIŞMA
Bu çalışmada, hasta ve sağlıklı kedilerinin konjunktival bakteri florasında Gram pozitif türler
daha dominant tür olarak tespit edilmiştir. Gram pozitif bakteriler infeksiyonlarda görülen en yaygın
izolatlar olarak da bildirilmiştir ve sonuçlarımız ile uyumludur (Aftab ve ark., 2019). Baskın türler olarak
göz infeksiyonu olan kedilerden Koagulaz Negatif Staphylococcus, ve Streptococcus sp. sık izole
edilmiştir. Bununla birlikte sağlıklı kedilerin %4-67'sinin konjunktival kesesinden bakteri izole
edilebildiği bildirilmiştir (Arteaga ve ark., 2021). Çalışmamızda kontrol grubumuzu oluşturan sağlıklı
kedilerden de farklı türlerde bakteri izolasyonu yapılmıştır. Bazı araştırmalarda kedilerin göz
infeksiyonlarından %71 oranında Gram pozitif ve %26 oranında ise Gram negatif bakteri izole
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edildiğini, Staphylococcus sp. (%47,7) ile Micrococcus sp. (%10,5)'un en sık izole edilen Gram pozitif,
Moraxella sp. (%5,8)'nin ise en sık izole edilen Gram negatif tür olduğu belirtilmiştir (Büttner ve ark.,
2019; Weese ve ark. 2015). Bulgularımız Staphylococcus sp., Micrococcus sp. ve Moraxella sp.
bakımından bu sonuçları doğrulamaktadır. Birçok araştırmada Bacillus sp., Koagulaz Negatif
Staphylococcus, Klebsiella sp., Streptococcus sp. ve Corynebacterium sp. türleri özellikle konjunktivitis
belirtileri olan kedilerden sıklıkla izole edilmiştir (Ollivier, 2003; Hariharan ve ark., 2011; Kiełbowicz
ve ark., 2015). Başka bir çalışmada kedilerin konjunktivitis infeksiyon etkeni olarak Staphylococcus
aureus (%59) ve Bacillus sp. (%17.9) 'un daha yaygın olduğu vurgulanmıştır (Hussein, 2018; Mazdarani
ve ark., 2021). Araştırmamızda Bacillus sp. türünün hem sağlıklı hem de hasta kedilerin konjunktival
florasında bulunduğu tespit edilmiş lakin S. aureus düşük oranlarda izole edilmiştir. Yaz mevsiminde
alınan göz örneklerinde mikroorganizma sıklığının arttığı ve bu sebeple mevsimin izolasyon sıklığı
üzerinde önemli bir etkisi olduğu rapor edilmiştir. Örneğin, atlarda Gram pozitif bakterilerin her
mevsimde en sık izole edilen bakteriler olduğu, Gram negatif bakterilerin izolasyon oranlarının ise
sonbaharda en yüksek seviyede olduğu belirtilmiştir. Hatta, insanlarda da Mayıs ve Haziran aylarında
oküler kültürlerde pozitif yönde bakteri üreme artışı olduğu bildirilmiştir. Çalışmamızda da bazı türlerin
daha sık izole edilmesinde mevsimsel faktörlerin etkili olabileceği düşünüldü (Aftab ve ark., 2019;
Büttner ve ark., 2019). Günümüzde topikal oftalmik antibiyotikler olarak basitrasin, siprofloksasin ve
amoksisilin-klavulanik asit ile ampirik olarak tedavi edilen göz infeskiyonlarının yüksek seviyede
iyileşme oranı gösterdiği bildirilmiştir (Das ve ark., 2019; Osinchuk ve ark., 2022). Araştırmamızda,
Bacillus sp., Koagulaz Negatif Staphylococcus ve Shigella sp. için siprofloksasin'e duyarlılık,
Corynebacterium sp. ve Moraxella sp. için basitrasin'e ve amoksisilin-klavulanik asit'e duyarlılık yüksek
oranda tespit edilmiştir. Her ne kadar bazı çalışmalarda penisilin için duyarlılık görüldüğü belirtilmiş
olsa da (Li ve ark., 2021) son zamanlarda penisilin için genel olarak yüksek bir dirençlilik geliştiği rapor
edilmiştir (Nadăș ve ark., 2021). Çalışmamızda Micrococcus sp. ve Streptococcus sp. türlerinde artan
penisilin G direnci dikkat çekici olarak gözlemlendi. Bununla birlikte Streptococcus sp. için amoksisilinklavulanik asit, eritromisin ve penisilin duyarlılığı yanında gentamisin ve tetrasikline karşı direnç
geliştiği de belirtilmiştir (Hariharan ve ark., 2011). Bulgularımızda eritromisin'e duyarlılık tespit
edilmemekle birlikte gentamisin'e direnç gelişimi de gözlenmektedir fakat tetrasiklin için dirençlilik
tespit edilmemiştir.
Sonuç olarak, sağlıklı yada hastalık semptomu gösteren kedilerin göz infeksiyonlarında mikrobiyal flora
çeşitliliği mevcuttur. Özellikle tanı'da bu çeşitliliğin dikkate alınması ve akılcı antimikrobiyal
kullanımının optimize edilmesi, dirençli bakterilerin sadece evcil hayvanlarda arasında değil, aynı
zamanda insan popülasyonu arasında yayılımını da sınırlamaya fayda sağlayacaktır.
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Özet
Bal en çok bilinen arı ürünü olmakla birlikte propolis günümüzde popülarite kazanmıştır. Propolis,
farklı bitkilerin yaprak, tomurcuk, kabuk gibi kısımlarından işçi arıların topladığı, reçineli ve mum
kıvamında olan, keskin ve güzel kokulu, suda erimeyen, oda ısısında yarı katı halde olan bir maddedir.
Kovan savunmasında ve çok eski çağlardan itibaren farklı alanlarda kullanılan bir arı ürünüdür.
Günümüzde apiterapiye olan ilginin artmasıyla birlikte propolis tüketiminde de artış söz konusu
olmuştur. Propolis, insan sağlığını korumak ve iyileştirmek için çoğu birey tarafından besin takviyesi
olarak kullanılmaktadır. Propolise giderek artan ilgi, yeni araştırmalara zemin oluşturmasının yanı
sıra bilimsel veriler ışığında propolisten daha güvenli bir şekilde insanların fayda sağlaması da söz
konusu olmaktadır. Kolektif kanıtlar propolisin sağlık için önemli faydalarının olduğuna ilişkin
güvenilir ve nispeten tutarlı bilimsel veriler sunsa da dozlarının etkinliği ve güvenilirliğinin daha fazla
belirlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle, potansiyel bir terapötik ajan olarak rolü hakkında net bir
tavsiyede bulunulmadan önce daha geniş denek grubu, uygun doz tepkisi ve farklı propolis uygulama
sıklığı ile ek araştırma ve klinik çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’de
piyasada bulunan her propolisin tüketim için uygun olmadığı görülmekte ve tüketicilerin bunlara
dikkat ederek sağlıklarını riske atmamaları gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Alerjik reaksiyon, apiterapi, propolis
Abstract
Although honey is the most well-known bee product, propolis has gained popularity today. Propolis
is a resinous, waxy, pungent and fragrant, water-insoluble, semi-solid substance collected by worker
bees from parts of different plants such as leaves, buds and bark. It is a bee product that has been used
in hive defense and in different fields since ancient times.
Today, with the increasing interest in apitherapy, there has been an increase in propolis consumption.
Propolis is used as a nutritional supplement by most individuals to protect and improve human health.
The increasing interest in propolis creates the basis for new research, as well as the fact that people
benefit from propolis in a safer way in the light of scientific data. Although the collective evidence
provides reliable and relatively consistent scientific data that propolis has significant health benefits,
the efficacy and safety of its doses needs to be further determined. Therefore, additional research and
clinical studies are needed with a larger sample size, appropriate dose response, and different propolis
application frequency before a clear recommendation can be made about its role as a potential
therapeutic agent. At the same time, it is seen that not every propolis available in the market in Turkey
is suitable for consumption, and consumers should not risk their health by paying attention to them.
Keywords: Allergic reaction, apitherapy, propolis
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GİRİŞ
Başta bal olmak üzere diğer arı ürünleri, yüzyıllardan beri halk arasında birçok hastalığın tedavi
edilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Son zamanlarda bilimsel araştırmaların sonuçlarına bağlı olarak, arı
ürünleri ile yapılan tedavi uygulamaları “Apiterapi” adı altında toplanmaktadır. Apiterapi, günümüzde
Çin başta olmak üzere bütün dünyada ilerleme kaydetmektedir. Ülkemiz, çok zengin ve çeşitli biyolojik
kaynaklara sahip olduğu için bal ve propolis konusunda da büyük bir potansiyel taşımaktadır (Albayrak
2008). Propolis, insanların dikkatini binlerce yıl önce çekmiş ve bu doğal ürün eski çağlarda Avrupa ve
Kuzey Afrika’ da, Mısır, Yunan ve Romalılarca hem çeşitli hastalıkların tedavisinde hem de bu
hastalıkların etkilerinin azaltılmasında yaygın bir şekilde kullanılmıştır (Castolda ve Capasso 2002).
“Propolis”; Pro (müdafaa-savunma) ve Polis (şehri koruyan) kelimelerinden türetilmiş Yunanca bir
kelimedir. Bu terim arıcılıkta ‘kovanın muhafazası’ anlamına gelmektedir. Propolis kovandaki
mikroorganizmaları ortadan kaldırmak ve arı kolonisinin sağlığını korumak amacıyla kullanılır. İnsan
sağlığı üzerinde de tıpkı kovanda olduğu gibi koruyucu etki göstermektedir (Zabaiou ve ark 2017).
Propolisin ilk kez Yunanlılar tarafından keşfedildiği ve doğal bir antibiyotik olarak kullanıldığı
bilinmektedir. Propolisin kullanımı tarihte milattan önce 300’lü yıllara kadar dayanmaktadır. Geçmişte
çoğu hastalığın tedavisinde iyileşmeyi destekleyici olarak kullanılan propolisin bilimsel kaynaklarda
Hipokrat, Heredot ve Aristo gibi isimlerin de iyileştirici olarak bahsettikleri belirtilmektedir. Propolisi
Mısırlılar ölülerini mumyalamak amacıyla, Romalı ve Yunan doktorlar ise yara iyileştirici olarak
kullanmışlardır. İnkalar, propolisi antipiretik etkisi olan bir ilaç olarak tavsiye ederken 17. yy’da Londra
farmakopesinde propolis, bir ilaç olarak resmi bir şekilde listelenmiştir. Geleneksel tıpta yaygın
kullanım alanı bulan propolis, modern tıpta sıklıkla sentetik ilaçların kullanılmasıyla önemini yitirmiştir.
Ancak, özellikle son yirmi yılda sentetik ilaçların yan etkilerinin ortaya çıkması ve hastalık etmenlerinin
bu ilaçlara karşı daha dirençli bir hal almasıyla doğal ilaçların kullanımına karşı eğilim artmıştır
(Kutluca ve ark 2006). Literatür taramalarında, sağlıkla ilgilenen bilim insanlarının sıklıkla başvurduğu
uluslararası parametrelerden biri olan ‘Pubmed’in verilerine göre, 20.yy’da yaklaşık olarak 500,
21.yy’da ise 2020 yılına kadar yaklaşık olarak 2500 propolis ile ilgili makale hazırlanmıştır. Propolise
giderek artan ilgi yeni araştırmalara zemin oluştururken, bilimsel veriler ışığında propolisten daha
güvenli bir şekilde insanlığın fayda sağlamasının önünü açmaktadır (Ünal ve ark 2020).
2. PROPOLİS NEDİR?
Propolis, farklı bitkilerin yaprak, tomurcuk, kabuk gibi kısımlarından işçi arıların topladığı, reçineli ve
mum kıvamında olan, keskin ve güzel kokulu, suda erimeyen, oda ısısında yarı katı halde olan bir
maddedir. Arı, propolisi başı ile toraksı arasında bulunan salgı bezlerinden salgılamış olduğu aktif
enzimlerle ve polenle karıştırmaktadır. Propolisin rengi ve fiziksel özellikleri kaynağına göre farklılık
göstermekte ve kovandaki arılar tarafından çeşitli amaçlar için kullanılmaktadır (Hepşen ve ark 1996,
Şahinler 2000). Arılar, propolisi kovan iç kısmının kaplanması, yarık ve çatlakların onarılması,
peteklerin kenarlarının sertleştirilip sağlamlaştırılması, çerçevelerin bağlanması, kovan giriş deliğinin
kolaylıkla savunma pozisyonuna getirilmesi, petek gözlerinin kraliçe arı yumurtlamadan önce
temizlenip cilalanması amaçlarıyla kullanırlar. Bunlara ek olarak, kovan içerisinde bulunan
taşıyamayacakları kadar büyük canlıları da propolis ile mumyalayarak (etkisiz hale getirerek) bir
enfeksiyon oluşmasını önlerler. Kovan içinde kapalı bir ortamda 50.000-80.000 ergin arı, yaklaşık bir o
kadar sayıda da yavru (yumurta, larva, pupa) bulunmasına, kovan iç ısının (34 °C) ve nemin (% 40-65)
de virüsler, bakteriler ve mantarlar için çok ideal bir yaşam alanı oluşturmasına rağmen propolisin
koruyucu özelliği sayesinde bu hastalık etmenleri kovanda gelişememektedir. Propolisin en önemli
biyolojik özelliği mikroorganizmalara karşı koruyuculuğudur. Kovanda mantar ve bakterilerin
347
9. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi

düzeylerinin azalmasını sağlamaktadır. Bu açıdan propolis çok eski zamanlardan beri farmakolojik
özellikleri sebebiyle insanlar tarafından kullanılan doğal bir arı ürünüdür. Propolisin bu özellikleri
1960’lı yıllarda bilim insanlarının dikkatini çekmiş ve özellikle son 40 yılda çoğu araştırmacı propolisin
sahip olduğu kimyasal kompozisyonu, biyolojik aktivitesi, farmakolojik ve tedavi edici özellikleri
üzerine araştırmalar yapmıştır (Basim ve ark 2006).
3. PROPOLİSİN İÇERİĞİ
Son yıllarda propolis ve propolisin bileşimine olan ilgi gittikçe artmaktadır. Propolisin; huş ağacı,
karaağaç, çam, meşe, kavak, kestane gibi ağaçların tomurcuk, dal ve yapraklarından elde edildiği ve
bileşiminin bitki orijinine bağlı olarak farklılık gösterebileceği bildirilmiştir (Markham ve ark 1996,
Kartal ve ark 2002). Propolisin bileşimi iklime, mevsime, coğrafi bölgeye, toplanma zamanına ve orijin
olan bitkiye göre oldukça farklılık göstermektedir. Yapılan araştırmalarda farklı orijine sahip propolis
örneklerinin farklı biyolojik aktiviteler gösterdiği bildirilmiştir (Hegazi ve ark 2000, Sforcin ve ark
2000).
3.1. Kimyasal Özellikleri
Propolisin kimyasal bileşimi, kullanımı için standardizasyonunu zorlaştıran botanik kaynakları ve
coğrafi orijinlerinden dolayı büyük farklılık göstermektedir. Bunun yanı sıra Avrupa kavak propolisi,
Brezilya kırmızı ve yeşil propolisleri gibi bazı propolis türlerinin kimyasal yapısı detaylı bir şekilde
tespit edilmiş ve bu sayede standardizasyonu sağlanabilmiştir. Genel bileşiminde; reçine (%50-55),
bitkisel bal mumu (%20-35), uçucu yağlar (%5-10), polen (%2-5) ve diğer organik maddeler (%5-15)
yer almaktadır. Diğer organik maddeler içerisinde; flavonoidler, aminoasitler ve vitaminler
bulunmaktadır. Fenolik asitler ve esterleri, flavonoidler, terpenler, aromatik aldehitler, alkoller, yağ
asitleri, stilbenler, steroidler, aminoasitler, lignanlar ve şekerleri içeren çeşitli propolis türlerinde
300'den fazla bileşiğin bulunduğu da bildirilmiştir (Przybyłek ve Karpiński 2019).
Önemli kimyasal maddelerden olan; flavonoidler, krizin, apigenin, acacetin, kuersetin, kaempferide,
kaemperol-7,4-dimethyl ether, ermanin, galangin, pinochembrin, pinobanksin, pinobanksin-3-acetate,
pinostrobin, 3,4-dihydroxyflavanoids, flavan-3-ols, pectolinaringenin, luteolin, 3,4-dimethyl
etherluteolin, artepillin C, pinosylvin (3,5-dihydroxystilbene), ferulik asit, ısoferulik asit, benzoik asit,
sinnamik asit, ısopentil ferulat, koumerik asit benzil ester, kafeik asit, prenyl caffeate, kafeik asit fenetil
ester (kafe), metil caffeate, diterpenoidclerodan, uçucu bileşikler propolisin bileşiminde yer almaktadır.
Toplandığı orijin, mevsim ve coğrafi bölgeye bağlı olarak kimyasal içeriği çeşitlilik gösterse de
polifenollar, flavanoidler, fenolik aldehitler, ketonlar, fenolik asit ve esterleri, esansiyel yağlar ve
mineral maddeler başlıca ve ortak kimyasal bileşenleridir (Kumovo ve ark 2002). Başlıca polifenol ve
flavanoid içeriği aynı ülke sınırları içerisinde bölgeden bölgeye geniş bir yelpazede farklı oranlarda
bulunabilmektedir. Çin’de yapılan bir çalışmaya göre propolisin bileşiminde bulunan polifenol ve
flavanoid içeriğinin 8,3 ile 200 mg/g arasında değiştiği saptanmıştır. Bölgenin bitki zenginliğine bağlı
olarak her bölgenin propolis numunelerinde farklı majör bileşikler yüksek bulunmuştur (Ahn ve ark
2007).
Finlandiya'da 2012’de yapılan bir çalışmada propolis numunelerinde fenolik bileşiklerin profili analiz
edilmiş; dokuz tane flavonoid, on bir tane sinnamik asit, iki tane kafeik asit türevi, üçer tane klorojenik
asit türevi ve fenolik asit saptanmıştır. Finlandiya’da elde edilen kavak propolisinin, Orta Avrupa ve
Kanada’da elde edilen kavak propolisi numunelerine göre fenolik profilinin daha yüksek olduğu
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belirlenmiştir. Çalışma sonucunda propolis içeriğinin bölgesel farklılıklara bağlı olarak değişebileceği
ortaya konulmuştur (Salonen 2012).
Propolisin mineral içeriğine bakıldığında Makedonya kökenli olanlarda kalsiyum (Ca), magnezyum
(Mg), potasyum (K), sodyum (Na), demir (Fe) ve çinko (Zn) saptanırken, Küba’da elde edilenlerde
demir, manganez (Mn), çinko ve bakır (Cu) tespit edilmiştir (Silici 2015).
3.2. Fiziksel Özellikleri
Propolis, bal arılarınca bitkilerin filiz ya da tomurcuklarından toplanan; bitki reçineleri, salgıları ve
arıların salgıladıkları enzimler ile biyokimyasal farklılığa sahip bir maddedir. Arıların balmumu ile
karıştırdıkları propolisin sadece bazı bitkilere has proteinleri de bünyesinde bulundurması, propolisin
mumsu bölümünün bitkisel mum yapısında olduğunu göstermektedir. Propolis 15-25°C’ler arasında
mum kıvamında esnek bir yapı göstermekte, soğukta ise katı ve kırılgan bir forma dönüşmektedir.
Yüksek sıcaklıklarda örneğin 30-40°C gibi yüksek sıcaklıklarda yumuşayıp yapışkan bir form almakta,
80°C’de ise kısmen erimektedir. Propolisin rengi bitki orijinine bağlı olarak yeşil, sarı ve koyu
kahverengiye kadar farklılık göstermektedir. Eter, kloroform, aseton gibi organik çözücülerde yalnızca
bir bölümü çözünürken, % 95’lik alkolde büyük ölçüde erir, ancak suda ise neredeyse hiç çözünmez.
Propolis, tıbbi alanda % 70’lik alkol içerisinde çözelti olarak kullanılmaktadır(Kumova 2002, Çelemli
2010).
4. PROPOLİSİN ELDESİ
Propolisin kaynağını başlıca; Akçaağaç (Acer platanoides), Kızılağaç (Alnus miller), Fındık (Corylus
avellana), Meşe (Quercus robur), Erik (Prunus domestica), Karaağaç (Ulmus minor), Söğüt (Salix
alba), At kestanesi (Aesculus hippocastanum), Çam (Pinus pinea), Ökaliptus (Eucalyptus
cameludensis), Kestane (Castaneasativa miller), Huş ağacı (Betula pendula), Kavak ağacı (Populus
alba), Ihlamur (Tilia cordota), Dişbudak (Fraxinus excelsior) ve çeşitli reçine içeren kozaklı ağaçlar
oluşturur. Propolisin bileşimi, bitkisel kaynağa bağlı olarak değişebilmektedir (Santos ve ark 2003).
Propolisin ham halinin reçineli, yapışkan, suda az çözünebilen, keskin tat ve aromalı yapısı nedeniyle
tüketilebilirliği ve biyoetkinliği oldukça kısıtlıdır. Bu nedenle eczacılık ve gıda gibi sektörlerde
kullanıma uygun olabilmesi için mutlaka ekstrakte edilmesi(özütlenmesi) gerekmektedir. Propolisin
özütü için yaygın bir şekilde kullanılan solvent ekstraksiyonunda çözücü olarak sıklıkla etil alkol,
propilen glikol, gliserol veya su; ek olarak metil alkol, etil eter, kloroform, bitkisel yağlar, diklorometan
ve aseton da kullanılabilmektedir. Propolis özütü sonunda içeriğindeki bal mumu gibi safsızlıklar
süzülme yöntemiyle uzaklaştırılır, propolisin antioksidan ve antibakteriyel gibi özellikler kazanmasını
sağlayan biyoaktif bileşenler özüt içinde elde edilir(Keskin ve ark 2018). Propolis; suda çok az çözünür;
eter, kloroform, aseton gibi organik çözücülerde kısmen, etanol ve metanolde ise çok daha iyi
çözünmektedir. Birçok çalışmada etanol, propolis özütü eldesi için en iyi çözücü olarak bildirilse de
propolisin etanolik özütünün çok güçlü reçinemsi tadı, tüketimini takiben oluşan yan etkileri, bazı
insanların alkole karşı intoleransının bulunması tüketimindeki engelleyici faktörlerdir. Bu nedenden
dolayı araştırmacılar yeni, daha sağlıklı ve doğal bir çözücü arayışında olmuştur. Propolisin zeytinyağı
özütünün antioksidan, antiradikal ve antipretik etkisi olduğu ve alkolik özütlere karşı alternatif
olabileceği saptanmıştır. Son yıllarda, doğal çözücüler düşük/sıfır toksisite, yüksek biyoçözünürlük ve
biyouyumluluk, suda az çözünürlük, doğal veya sentetik kimyasalları çözebilme, çevre dostu gibi
özelliklerinin olmasından dolayı ''yeşil çözücüler'' şeklinde geleneksel çözücülere alternatif olarak
kullanılmaktadır. Etanol, glikol ve su ekstraktları yerine yeşil seçenekler olarak doğal çözücülerin
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geçmesi, doğrudan doğruya tüketim için daha uygun bulunurken alkollü özütlerle benzer bileşikler elde
edilmiştir. Yeni teknolojilerin gelişmesiyle beraber özütleme yöntemlerinin kurgulanması değişerek;
mikrodalga destekli özütleme, basınçlı özütleme (veya hızlandırılmış solvent özütlemesi), süperkritik
sıvı özütü, ultrason destekli özütleme gibi modern veya yeşil özütleme yöntemleri uygulanmaya
başlanmıştır. Bu yöntem değişikliği beraberinde; özütleme süresinin kısalması, kullanılan organik
çözücü miktarının azalması ve daha yüksek seçicilik gibi avantajları sağlamıştır (Pabiego ve ark 2019).
Ultrason destekli özütleme yönteminde, farklı frekanslarda üretilen ses dalgaları (20-25 kilohertz) özüte
edilecek hücre üzerine gönderilerek ekstraksiyon hızlanmaktadır. Mikrodalga destekli özütlemede,
yüksek frekanslı elektromanyetik dalgalar (300- 300000 megahertz), iyonik bileşenlerin harekete
geçmesini sağlamaktadır. İyonların hareketiyle bileşenlerin özütlenmesi daha kolay hale gelmektedir.
Propolisin süperkritik ekstraksiyonunda bir yardımcı çözücü kullanılmadan elde edilen verimin,
geleneksel etanolik ekstraksiyon ile elde edilen verimden çok daha düşük düzeyde olduğu, çözücü olarak
etanol eklenmesinin ise ekstraksiyon verimini önemli bir şekilde artırdığı bildirilmiştir (Devequi ve ark
2018).
5. PROPOLİS VE SAĞLIK
Propolis, insan sağlığını korumak ve iyileştirmek için çoğu birey tarafından besin takviyesi olarak
kullanılmaktadır. Günümüzde enfeksiyonları, alerjileri, iltihaplı hastalıkları, astımı, diyabeti,
hipertansiyonu ve çeşitli hastalıkların birçok model sistemini tedavi etmek için birçok tıbbi formülde de
kullanılmaktadır (Farooqui ve Farooqui 2011). Kolektif kanıtlar propolisin önemli sağlık faydalarının
olduğuna ilişkin güvenilir ve nispeten tutarlı bilimsel veriler sunsa da, dozlarının etkinliği ve
güvenilirliğinin daha fazla belirlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle, potansiyel bir terapötik ajan olarak
rolü hakkında net bir tavsiyede bulunulmadan önce daha geniş denek grubu, uygun doz tepkisi ve farklı
propolis uygulama sıklığı ile ek araştırma ve klinik çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır(Farooqui ve
Farooqui 2012).
5.1. Propolisin Antioksidan Özelliği
Propolisin bileşimindeki fenollerin temel biyolojik aktiviteleri; serbest radikal temizleme özellikleri,
metal şelasyonu (bağlanması) ve enzimatik aktivite düzenlenmesi gibi çeşitli yolaklarla güçlü
antioksidan etki göstermesidir. Kafeik asit ve kafeik asit türevleri, ferulik asit, kafeik asit fenil ester
(KAFE) gibi hidrosinnamik asitler, protokateşik asit ve gallik asit gibi hidrobenzoik asitler, emülsiyon
ve lipid sisteminde oldukça etkili antioksidan özelliğe sahip bileşenlerdir(Coşkun ve İnci 2020). Propolis
bileşiminde bulunan fenolik ve flavonoid maddelerle yüksek antioksidan özelliğe sahiptir. Yapılan
bilimsel çalışmalarda propolisin antioksidan etkisiyle hücrelerdeki oksidasyonun yol açtığı kanser,
otoimmun hastalıklar (tip 1 diyabet, romatoid artrit gibi hastalıklar), yaşlanma, romatizma,
kardiyovasküler hastalıklar ve sinir sistemi hastalıkları gibi kronik ve dejeneratif hastalıkların
oluşmasını önleyebileceği, vücutta antikor üretimini arttırarak bağışıklık sisteminin güçlenmesine fayda
sağlayabileceği ve gastrointestinal sistem sağlığının korunmasına yardımcı olabileceği ortaya
konulmuştur (Bankova 2009). Propolisin içeriğinde bulunan KAFE ve Artepillin C, en antioksidatif
bileşiklerdir (Farooqui ve Farooqui 2010, Miguel ve ark 2010). Wu ve ark (2007) tarafından KAFE ve
bununla ilgili bileşiklerin çözelti ve zarlarda serbest radikal temizleme ve antioksidatif aktiviteleri
üzerine bir çalışma yapılmıştır. Çalışma sonucunda; KAFE’nin yanı sıra kafeik asit, ferulik asit ve etil
ferulatın hem insan eritrositlerinde hem de sıçan karaciğer mikrozomal membranlarında lipid
peroksidasyonunu inhibe etmedeki antioksidan etkileri, radikal süpürücü aktiviteleri ile birlikte
değerlendirilmiştir. Dört bileşiğin 1,1-difenil-2-pikrilhidrazil (DPPH) radikallerine, galvinoksil
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radikallerine karşı doğrudan temizleme etkileri şu sırada bulunmuştur: KAFE> kafeik asit> ferulik asit>
etil ferülat. KAFE ve kafeik asit, daha iyi antioksidatif ve serbest radikal temizleme aktivitesinden
sorumlu yapısal bileşiklere sahiptir. Bu bileşikler propolisin içeriğinde de bulunduğu için antioksidatif
özellik kazandırmaktadır (Wu ve ark 2007).
2002 yılında İtalya’da yapılmış bir çalışmada ise KAFE içeren ve içermeyen propolis özütlerinin
antioksidatif aktiviteleri incelenmiştir. Çalışma sonunda KAFE içeren propolis özütünün içermeyene
kıyasla antioksidatif aktivitesinin daha etkili olduğu belirtilmiştir. Deneysel kanıtlar, KAFE’nin
propolisin antioksidatif aktivitesinde oldukça önemli etkisi olduğunu göstermektedir (Russo ve ark
2002).
2004 yılında Japonya’da yapılan bir başka çalışmada ise Brezilya propolisinde bulunan artepillin C’nin
barsak ve karaciğer hücreleri üzerindeki antioksidatif biyoyararlılığı invitro koşullarda
değerlendirilmiştir. Çalışmada Brezilya propolisinden artepillin C çıkartılmış ve sonra hücrelere dahil
edilerek reaktif oksijene maruz bırakılmıştır. Artepillin C, oksidatif hasarı önlemiş ve tiyobarbitürik asit
reaktif maddelerle değerlendirilen lipid peroksidasyonunu %16 ve DNA'da 8-hidroksi-20deoksiguanozin oluşumunu %36 oranında baskılamıştır. Bu çalışmaya göre; artepillin C biyolojik olarak
kullanılabilir bir antioksidan olarak bildirilmiştir (Shimizu ve ark 2004).
2019 yılında Türkiye’de yapılmış bir diğer çalışmada ise bölgesel farklılık ve depolama süresinin
propolisin antioksidatif aktivitesi üzerine etkileri araştırılmıştır. Bu araştırmada haziranda taze olarak ve
sekiz aylık bir depolama süresinden sonra (Şubat) analiz edilen propolisin lipid peroksidasyon ürünü
olan malondialdehit (MDA) seviyelerinde artış olduğu bildirilmiştir. Uzun süre raf ömrünün propoliste
bozulmalara neden olarak propolisin radikal süpürme etkinliğini azalttığı ve propolisin içeriğindeki
vitamin düzeylerinde azalmaya neden olduğu tespit edilmiştir. Bu bulgulara ek olarak, rakımın
yükselmesi nem, bitki örtüsü ve sıcaklık gibi faktörleri etkilemekte ve bunun sonucunda da
bileşimindeki çeşitli flavonoidler ve fenolik bileşiklerden ileri gelen antioksidatif kapasitesinin
muhafaza edildiği ve arttığı sonucuna varılmıştır. Bu çalışmanın sonucuna göre; Apis Mellifera
Caucasica türü bal arılarından elde edilen kahverengi propolisin, oksidatif strese bağlı dejenerasyonların
ve hastalıkların tedavisinde iyileştirici takviye bir gıda olarak kullanılabileceği ifade edilmiştir (Alayunt
2019).
Birçok bilimsel çalışmada; propolisin antioksidan özelliğiyle, hücrelerdeki oksidasyonun neden olduğu
kanser, otoimmun hastalıklar, yaşlanma, katarakt, romatizma, kardiyovasküler hastalıklar ve sinir
sistemi hastalıkları gibi kronik ve yıkıcı hastalıkların oluşmasını engelleyebileceği, vücuttaki antikor
üretimini arttırarak bağışıklık sisteminin daha güçlü hale gelmesine yardımcı olabileceği belirtilmiştir
(Farooqui ve Farooqui 2010).
5.2. Propolisin Karaciğer Koruyucu Etkisi
Karaciğer, vücutta bulunan en önemli organlardan biridir. Konak savunma mekanizmalarında oldukça
büyük bir etkiye sahiptir. Karaciğer bir yandan sepsise neden olan bakterilerin, endotoksinlerin, sepsis
sırasında oluşan vazoaktif maddelerin detoksifikasyonunu sağlamakta, diğer yandan da konak
savunmasında bulunan hücrelerin aktivitelerini regüle etmektedir. Karaciğer hastalıkları tüm dünyada
ciddi sağlık sorunları şeklinde kendini göstermeye devam etmektedir (Pushpavalli ve ark 2010).
Propolisin karaciğer koruyucu etkisi üzerine son zamanlarda önemli çalışmalar yapılmaktadır.
Kolankaya ve ark (2002) yaptıkları bir çalışmada alkole bağlı oksidatif strese karşı koruyucu etkisini
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araştırmışlardır. Etanol propolis ekstraktı, 15 gün boyunca gavaj yoluyla 200 mg/kg/gün olacak şekilde
erkek sıçanlara verilmiştir. Tedavi sonunda serum lipid seviyeleri, karaciğer enzimlerinin aktiviteleri ve
diğer biyokimyasal parametreler ölçülmüştür. Alkol grubunda yüksek yoğunluklu lipoprotein (HDL)
düzeyi azalıp düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) düzeyi artarken, alkol + propolis grubunda HDL
düzeyi artıp LDL düzeyi azalmıştır. Alkol + propolis grubunda kolesterol ve trigliserit düzeylerinde
düşüşler gözlenmiştir. Ayrıca alkalen fosfataz (ALP) ve aspartat transferaz (AST) enzim aktivitelerinde
azalmalar olurken, propolis tedavi grubunda alkol grubuna göre laktat dehidrogenaz (LDH) enzim
aktivitesi artmıştır. Çalışma sonunda bu etkilerin dejeneratif hastalıklara ve serbest radikaller yoluyla
alkole bağlı oksidatif strese karşı koruyucu olduğu belirtilmiştir (Kolankaya 2002). Karaciğer hasarına
farklı maddelerin sebep olduğu bilinmektedir. Karbon tetra klorür (CCl4), bunlardan biridir. Kuş ve ark
(2004) tarafından yapılan bir çalışmada KAFE’nin sıçanlarda CCl4 ile indüklenen hepatotoksisite
üzerindeki koruyucu etkileri değerlendirilmiştir. Araştırmada bir grup kontrol grubu olarak kullanılırken
bir gruba bir ay boyunca gün aşırı CCl4 enjekte edilmiş, diğer gruptaki sıçanlara ise bir ay boyunca gün
aşırı olarak CCl4 ve KAFE verilmiştir. Deney sonunda tüm hayvanların karaciğer kan testleri ve
karaciğer görüntüleri incelenmiştir. Serumdaki tüm biyokimyasal parametreler, CCl4 ile tedavi edilen
hayvanlarda kontrollere göre önemli ölçüde daha yüksek bulunmuştur. CCl4 ve KAFE ile tedavi edilen
sıçanlar, serum içeriğinde biyokimyasal parametrelerde önemli bir azalma göstermiştir. CCl4 ile tedavi
edilen sıçan karaciğerleri, klasik siroz histolojisi gösterirken, histopatolojik değişiklikler CCl4 ve KAFE
uygulamasından sonra azalmıştır. Bu gruptaki karaciğerde yağlı dejenerasyon dışında normal lobüler
görünüm gözlenmiştir. Bu çalışmanın sonuçları, KAFE tedavisinin sıçanlarda CCl4’ün neden olduğu
karaciğer hasarını önlediğini göstermektedir (Kuş ve ark 2004). Bir başka çalışmada, dişi ratlarda
tamoxifen (TAM) ile oluşturulan hepatotoksisiteye karşı KAFE’nin koruyucu etkinliği araştırılmıştır.
TAM uygulaması sonucunda karaciğerde ödem ve hepatosit dejenerasyonu gibi bulgular elde edilmiştir.
Çalışmanın sonucunda TAM uygulamasıyla oluşan hepatotoksisiteye karşı KAFE uygulanmasının
oksidatif stresi ve lipit peroksidasyonunu engellediği, hepatik inflamasyonu azalttığı ve antioksidan
enzim aktivitesini artırdığı gözlenmiştir (Doğanyiğit 2013).
5.3. Propolis ve Kanser
Propolis, içeriğinde fenolik bileşikler ve flavonoidler taşımasından dolayı antioksidan, antiinflamatuvar,
antimikrobiyal, antiviral ve immünomodülatör etki gibi biyolojik aktivitelere sahip olmakla beraber son
zamanlarda üzerinde dikkatle durulan en önemli biyolojik reaksiyonlardan birisi de antikanser
özelliğidir. Kanser; genetik defektlerin, çevresel mutajenlerin, bu mutajenlerin farklı etkileşimlerinin
uyardığı multifaktöriyel bir hastalıktır. Cerrahi yolla tümörlü dokuyu uzaklaştırmak veya kemoterapi,
radyoterapi ve immünoterapiye (bağışıklığı baskılayıcı tedavi) başvurmak, kanserle savaşmanın yaygın
yollarıdır (Meneghelli ve ark 2013). Tamamlayıcı ve alternatif tıp, kanser tedavisinde destekleyici bir
rol oynamaktadır. Gelişen alternatif tıpta, propolis insan sağlığı için önemli maddelerden biri olmakla
beraber baş ve boyun, beyin ve omurilik, kan, deri, meme, kolon, prostat ve mesane kanserleri gibi
kanser türüne karşı olumlu etkisi olduğu yapılan çalışmalarla ortaya konulmuştur. Propolisin antitümör
özellik göstermesi; arttırılmış antioksidan seviyesine, bağışıklık sisteminin güçlenmesine, kontrolsüz
hücre çoğalmasının baskılanmasına, kanserli kök hücre yoğunluklarındaki azalmaya, spesifik onkojenik
sinyal yolaklarının tıkanmasına, antianjiyogeneze, tümör mikro çevresinin değiştirilmesine,
kemoterapötiklerin geliştirilmesine ve tedavide kullanılan ilaçların sebep olduğu yan etkilerin
hafifletilmesi/yok olmasına dayanmaktadır. Propolis ve içeriğinde mevcut olan çeşitli bileşenlerin
antitümör etkileri araştırıldığında, antitümör etkiyi sağlayan etkenlerin apoptoz (programlanmış hücre
ölümü), hücre döngüsü durdurulması ve metabolik yolaklara müdahale sonucunda gerçekleştiği
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saptanmıştır (Patel 2016). Propolisin içeriğinde mevcut olan flavonoidler ve fenolik bileşenler, oksijen
radikallerinin etkisini durdurucu (antioksidan), metabolik enzimleri regüle edici ve bağışıklığı
düzenleyici etkileri sonucunda antikanser özellik göstermektedirler. Propolisin içeriğinde mevcut olan
polifenolik bileşenlerin sıçan tümör modellerinde antikanser etki gösterdiği bilinmektedir (Coşkun ve
İnci 2020). Propolisin bileşiminde bulunan kafeik asit, KAFE, kuersetin ve krizin, kanser hücrelerinin
gelişimini inhibe edebilme özelliğine sahip bileşenlerdir. Ek olarak daha önce yapılan çalışmalarda,
propolisten izole edilen bir bileşik olan artepilin C’nin apoptoz, olgunlaşmamış mitoz ve yoğun nekrozla
oluşan kötü huylu melanoma hücreleri ile kanser hücrelerinin sitotoksisitesini indüklediği rapor
edilmiştir (Benkovic ve ark 2007). Tümör gelişiminin baskılanması, direkt olarak hücrenin
sitotoksisitesi ile ilgili olabileceği gibi artan immünite ve lipid peroksidasyonunun inhibisyonundan da
ileri gelebilmektedir. Yapılan diğer çalışmalar çeşitli propolislerin insan melanoma hücrelerinde
apoptozu sağladığını göstermiştir. Propolis, beyin kanser hücrelerinin in vitro gelişimini
engellemektedir. Antikanser tedavisinin olumlu özelliklerinden birisi, kanser hücreleri ve özellikle de
kendine özgü kanser hücrelerinde apoptozu başlatma kabiliyetidir (Sudlina ve ark 1993).
2012 yılında Mısır’da Ain Shams Üniversitesi’nde yapılan randomize kontrollü bir çalışmada,
kemoterapi alan yaşları 2 ile 18 arasında olan akut lenfoblastik lösemili 90 çocuk hastada, bal ve
propolis-bal-zeytinyağı karışımının kemoterapi ile ilişkili oral mukozit üzerine etkileri araştırılmıştır.
Çalışmada mukozitler üzerine oral topikal uygulama yapılmıştır. Çalışma sonucunda propolis-balzeytinyağı ve bal verilen hastalarda oral mukozitin kontrol grubuna göre daha hızlı iyileşme gösterdiği
tespit edilmiştir. Bu sonuçlara bağlı olarak oral mukozitlerde bal ve bal karışımı ürünlerin iyileşmeyi
hızlandırdığı kaydedilmiştir. (Abdulrhman ve ark 2012).
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi iş birliğiyle yapılan bir çalışmada farklı
coğrafik orijinli propolislerin(Arjantin- Çin- İstanbul) Türkiye’de kadınlarda en sık görülen kanser türü
olan meme kanseri hücresi ve normal meme epitel hücresi üzerine etkileri incelenmiştir. Araştırmanın
sonucunda, meme kanseri üzerine en etkili propolis ekstraktının Türkiye’de üretilen propolis olduğu,
tüm propolislerin sağlıklı hücrelere hiçbir zarar vermediği görülmüştür (Saygılı ve ark 2012).
5.4. Propolis ve Diyabet
Tip 2 Diyabet, şeker hastalığının en sık görülen şeklidir ve yetersiz insülin salgılanması veya
kullanımında oluşan problemlerden kaynaklanan bir halk sağlığı sorunudur. Yetişkinlerde Tip 2
Diyabetin küresel yaygınlığı, 1980 yılından bu yana neredeyse iki katına çıkarak 2014'te % 4,7'den %
9'a yükselmiş ve 2035'e kadar 592 milyon kişinin bu hastalığa yakalanacağı beklenmektedir. Diyabet
hastalığında kesin bir tedavi olmamasının yanında beslenme şeklindeki olumlu değişikliklerle olumsuz
sonuçlar önlenebilmektedir. Bu olumlu değişikliklerin başında beslenme tarzı değişiklikleri
gelmektedir. Tip 2 diyabetli erişkinlerde propolisin glisemik kontrol belirteçleri üzerindeki etkinliği
sistematik bir gözden geçirme ve meta-analiz çalışması ile ortaya konulmuştur. 373 katılımcıdan oluşan
altı randomize kontrollü çalışma, sistematik inceleme ve meta-analize dahil edilerek araştırılmıştır. Meta
analizin sonuçları, açlık plazma glikozunda ve hemoglobin A1C'de önemli düşüşler olduğunu ortaya
koymuştur (Karimian ve ark 2019).
Çin’de bulunan Zhejiang Üniversitesi ve Güney Afrika’da bulunan Rhodes Üniversitesi ortaklığında
2005 yılında gerçekleştirilen bilimsel çalışma sonucunda; propolisin kan şekerini dengeleyici, lipit ve
glikoz metabolizmasını düzenleyici, vücutta serbest radikalleri ve lipit peroksidasyonu ürünlerini
azaltıcı yönde etki gösterdiği ortaya konulmuştur (Fuliang ve ark 2005). Mclennan ve ark (2007)
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tarafından yapılan çalışmada diyabet teşhisi alan hastaların yaralarının iyileşmesinde propolisin etkileri
araştırılmıştır. Bu çalışmanın sonucunda, propolisin diyabet hastalarında yara iyileşmesini hızlandırdığı
ve bunun propolisin antiinflamatuvar özelliğinden kaynaklandığı ortaya konulmuştur (Mclennan ve ark
2007).
2012 yılında Hırvatistan-Zagreb Üniversitesi'nde yapılan çalışmanın sonucunda diyabetik fare
modellerine propolisin uygulanması, alloksan kaynaklı toksisiteyi azalttığı, diyabetik hayvanların
hayatta kalma sürelerini uzattığı, karaciğer ve böbrekte kimyasal madde kaynaklı hasarları hafiflettiği
bildirilmiştir. Bu çalışmanın bulguları, oksidatif stresin, diyabetik nefropati ve hepatotoksisitenin
patofizyolojisinde çok önemli bir role sahip olduğunu ve propolisin antioksidatif etkiyle, diyabetik
hepatorenal hasarı hafifletebildiğini göstermiştir. (Oršolić ve ark 2012).
5.5. Propolis ve Covid-19
2019 yılının sonlarında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan, hızlı bir şekilde başka ülkelere yayılan
koronavirüs enfeksiyonu, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından “Koronavirüs Hastalığı 2019”un
kısaltması şeklinde “Covıd-19” olarak isimlendirilmiştir. Covid-19 etkeni insandan insana bulaşabilen
tek zincirli bir RNA virüsüdür. Salgının hızlı yayılmasıyla ilgili olarak artan endişeler sebebiyle DSÖ
tarafından 11 Mart 2020’de pandemi ilan edilmiştir. Covid-19 için geliştirilen kesinleşmiş etkili
herhangi bir tedavi yöntemi henüz mevcut değildir. Bu nedenle virüsün yayılım hızını azaltmanın önemi
üzerinde durulmakta ve insanların birbirine bulaştırma tehlikesini en aza indirmede karantinada olmanın
koruyucu yöntem olduğu vurgusu yapılmaktadır. Ek olarak bağışıklık sisteminin güçlü olduğu
durumlarda bireyler hastağa yakalanmamakta veya hastalığı hafif semptomlarla hızlı olarak
geçirmektedir (Berretta ve ark 2020, Eskici 2020).
2021 yılında Breziya-Sao Paulo Üniversitesi’nde yatan Covid-19(Koronavirüs Hastalığı) tanısı almış 42
bireyle yapılan çift kör randomize kontrollü bir çalışmada propolisin Covid-19 üzerine etkisi
incelenmiştir. Bireyler iki gruba ayrılmış; birinci gruba yedi gün boyunca 400 mg/gün propolis verilmiş,
ikinci grup ise kontrol grubu olmuştur. Çalışmanın sonunda; propolis alan grupta hastanede kalma süresi
azalmış, standart tedavi alan grupta akut böbrek yetmezliği görülme oranı % 23,8 iken propolis alan
grupta bu oran % 4,8 olarak kaydedilmiştir (Silveira ve ark 2021).
Obezite, Covid-19 hastalarında artan mortalitenin önemli bir komorbiditesi ve prediktörüdür. Obezite
ve Covid-19’un ikisi de, obez bireylerde Covid-19 enfeksiyonunu şiddetlendiren bir inflamatuar süreci
indüklemektedir. Propolis, inflamasyonu azaltmakta ve yüksek kalorili diyette farelerde hiperlipidemi
ve metabolik sendromları önlemektedir. 2009 yılında fareler üzerinde yapılan bir çalışmada propolisin
hipolipidemik etkisi incelenmiştir. Çalışmada farelere yüksek yağlı diyet verilmiştir. On gün boyunca
günde iki kez 0 mg/kg (kontrol), 5 mg/kg veya 50 mg/kg intragastrik olarak propolis özütü verilmiştir.
Kontrol grubundaki farelerle karşılaştırıldığında, propolis ekstresi uygulanan gruplardaki farelerde
vücut ağırlığı artışında, viseral yağ dokusunda, karaciğer ve serum trigliseritlerinde, kolesterol ve
esterleşmemiş yağ asitlerinde azalma görülmüş ve propolisin yüksek yağlı diyetlerde hiperlipidemiyi
önlediği vurgulanmıştır (Koya-Miyata ve ark 2009). Bir propolis bileşeni olan KAFE, doğal bir obezite
önleyici ajandır (Rayalam ve ark 2019).
5.6. Propolis ve Alerji
Propolisin vücutta meydana getirdiği alerjik reaksiyonalar genellikle kaşıntı, ciltte kızarıklık ve ödem,
stomatitis (ağız yarası), perioral egzama ve nefes darlığı olarak ortaya çıkmaktadır (Cho ve ark 2011).
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Bu reaksiyonlar genellikle propolisle direkt olarak temasta bulunan arıcılarda, daha çok hassas
bireylerde, propolisin çok fazla miktarda kullanıldığı durumlarda ve son zamanlarda da propolis içeren
kozmetik ürün kullananlarda görülmüştür. Propoliste belirlenen başlıca alerjen bileşenler; kafeik asit
esterleri (3,3-dimetilallil kafeat, 1,1- dimetilallil kafeik asit ve geranil kafeat gibi) ve sinnamik asit
esterleridir (sinnamil sinnamat, benzil sinnamat gibi) (Basista 2013).
Propoliste bulunabilecek toksik elementlerin (pestisitler, böcek öldürücüler, radyonüklidler, ağır
metaller ve polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH) gibi) hava, su, bitki ve toprak gibi farklı
kaynakların çevresel kirliliğe maruz kalmasıyla ilintili olduğu ileri sürülmüştür (González ve ark 2018).
Propoliste olabilen pestisit kalıntıları, toksik özellik gösteren diğer bileşikler arasında yer almaktadır.
Genellikle tarımsal uygulamalardaki bulaşlardan ya da arı akarının (Varroa jacobsoni Qud.)
önlenebilmesi amacıyla kovanlara pestisit uygulanmasından ileri gelmektedir (Niell ve ark 2015).
Deveci ve ark (2015) tarafından Türkiye’de yapılan bir çalışmada tarımla uğraşan kişilerin düzenli
olarak KAFE içeriği yüksek (propolis gibi) ürünleri tüketmelerinin zehirlenme durumlarında koruyucu
etkisinin olabileceği bildirilmiştir. Gulbahar ve ark (2005) tarafından İzmir’de propolisin alerjik
reaksiyona neden olduğu bir vaka araştırılmıştır. Hasta, özellikle son yıllarda bal toplarken propolise
dokunmak zorunda kaldığını belirtmiştir. Bireye deri prick testi uygulanmış ve propolise alerjisi olduğu
tespit edilmiştir. Birey arıcılığı bırakmış, propolis içeriği olmayan ürünler kullanmış ve şikâyetleri
tamamen ortadan kalkmıştır. Araştırmanın sonucuna göre son 20 yılda bu vakada görülen kontakt
dermatit gibi vakaların artmasının nedeninin propolis tüketimi, ilaç ve kozmetik sanayisinde propolis
içeren ürünlerin üretiminin artması olduğu belirtilmiştir (Gulbahar ve ark 2005).
SONUÇ
Günümüzde apiterapiye olan ilginin artmasıyla birlikte insanlar ilaçlar yerine farklı besinler kullanma
isteğiyle propolis ve ona benzer ürünlere yönelmekte, bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde bu ürünleri
kullanmaktadır. Propolis, farklı bölgelerde bulunan farklı bitkilerden arılar tarafından toplanarak
üretildiği için içerisinde farklı türde alerjik reaksiyon gösterebilen maddeler içerebilmektedir. Bireyler
eğer propolis tüketecekse bu durumu göz önüne almalıdır. Her ne kadar propolisin faydasıyla ilgili çok
fazla çalışma yapılmış olsa da henüz klinikte yeterli araştırma bulunmadığı için kullanımında dikkatli
olmak ve uzman kontrolünde kullanmak gereklidir. Ek olarak propolis gıda otoriteleri tarafından
değerlendirilip kodekste kullanımı ile ilgili limitler belirlenebilir.
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Özet
Bu çalışmanın amacı, sağlık teknikeri öğrencilerinin COVID-19 pandemi sürecinde dijital öğrenme
araçları kullanım tercihlerini belirlemektir.
Anket aracı, anonim, kendi kendine yönetilen, web tabanlı bir anket olup; Dünya Sağlık
Örgütü(WHO), tarafından geliştirilen “ COVID-19 hazırlık ve yanıt” ve “sağlık profesyonelleri için
interaktif beceri eğitim” anket sorularından tasarlanmıştır.
Dijital öğrenme araçlarının kullanımına ilişkin olarak katılımcıların tamamına yakını internet erişimi
olduğunu (%92.17) ve internete daha hızlı ve daha düzenli (%56.81) eriştiğini belirtmiştir. Öte
yandan, akıllı telefonlar/tabletler (% 97.39) katılımcılar tarafından en çok kullanılan dijital öğrenme
araçlarıydı. Ayrıca, eğitim türü olarak, öğrencilerin % 69.86'sı yüz yüze ve % 25.80'i çevrimiçi eğitimi
tercih etmiştir.
Anahtar Kelimeler: Bilgi, COVID 19, Dijital öğrenme araçları, Sağlık teknikeri öğrencileri.
Abstract
The aim of this study is to determine the health technician students' preferences for using digital
learning tools during the COVID-19 pandemic.
The survey tool is an anonymous, self-administered, web-based survey; Adapted from the “COVID19 preparedness and response” and “interactive skills training for health professionals” survey
questions developed by the World Health Organization (WHO).
Regarding the use of digital learning tools, almost all of the participants stated that they have internet
access (92.17%) and that they access the internet faster and more regularly (56.81%). On the other
hand, smartphones/tablets (97.39%) were the most used digital learning tools by the participants.
Also, as the type of education, 69.86% of the students preferred face-to-face, and 25.80% online
education.
Keywords: Information, COVID 19, Digital learning tools, Health technician students.

GİRİŞ
COVID-19 pandemisi Dünyayı ve Türkiye'yi etkilemeye devam etmektedir. SARS-COV-2 yeni
variantları ile yayılma yeteneğini sürdürmekte olup, halen virülans'ına ilişkin belirsizlikler devam
etmektedir. Bir salgın sırasında tehlikede olan şey, insanların hastalığı kontrol etmek veya etkisini

9. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi

360

azaltmak için doğru şeyi yapacaklarından emin olmaktır. Dolayısıyla insanların bilgilendirilmesi
yalnızca bilgi değildir; aynı zamanda insanların uygun şekilde hareket etmelerini sağlamaktır.
Günümüzde küresel bir halk sağlığı sorunuyla başa çıkmak ve halk sağlığı stratejilerini arttırmak ve
geliştirmek için kullanılan dijital teknolojiler tüm toplumlar için önemli bir role sahiptir. Dijital
teknolojiler sağlığın teşviki ve geliştirilmesinde hayati araçlardır ve insanların sağlığını iyileştirmek için
yeni fırsatlar sunar.
Dijital teknolojiler sağlığın geliştirilmesine yardımcı olmasının yanı sıra zaman ve mekan kısıtlılıklarını
ortadan kaldırmasından dolayı yüzyüze eğitime katılamayan sağlık personellerinin eğitimi için de
önemli bir alternatiftir [1]. Dijital teknolojiler ve internet sayesinde hem sağlık çalışanları hem de
hastalar birbirleriyle iletişim kurabilmekte, bilgiye daha kolay ulaşabilmekte ve bu yolla eğitim
alabilmektedir [2]. Ayrıca, web ortamında yapılan sağlık eğitimi uygulamalarının başarılı olduğunu
gösteren kayda değer çalışmalar, sağlık çalışanlarının eğitiminde dijital teknolojileri göz ardı
edemeyeceklerini göstermektedir [3].
Bu çalışmanın amacı, sağlık teknikeri öğrencileri arasında dijital öğrenme araçlarının, COVID-19 ile
ilgili bilgi, tutum ve davranışlar üzerine etkilerini araştırmaktır.
Anket aracı, anonim, kendi kendine yönetilen, web tabanlı bir anket olup; Dünya Sağlık Örgütü(WHO),
tarafından geliştirilen “ COVID-19 hazırlık ve yanıt” ve “sağlık profesyonelleri için interaktif beceri
eğitim” anket sorularından uyarlanmıştır.
Araştırma, sağlık teknikerliği eğitiminde dijital öğrenme araçlarının uygulanabilirliğinin bizzat sağlık
tekniker adayları tarafından değerlendirilmesi ve sağlık teknikerliği eğitiminde dijital öğrenme
araçlarının kullanımı ve uygulanması süreçlerine ışık tutması açısından önemlidir.

YÖNTEM
Bu çalışmada sağlık teknikeri öğrencilerinin COVID-19 sürecinde dijital öğrenme araçlarını
kullanma yetenekleri kesitsel bir çalışma ile değerlendirilmiştir.
Çalışmanın örneklemi, kolay örnekleme yöntemiyle seçilen 230 sağlık teknikerliği programında
öğrenim gören son sınıf öğrencilerinden oluşmaktadır.
İlgili verileri toplamak için, Dünya Sağlık Örgütü(WHO), tarafından geliştirilen “ COVID-19 hazırlık
ve yanıt” [4] ve “sağlık profesyonelleri için interaktif beceri eğitim” [5] anket soruları kullanılmıştır.
Bu çalışmanın planlandığı ve uygulandığı tarihte, Türkiye’de, ülke çapında, üniversitelerin kapanması
ve öğretimin uzaktan ve dijital uygulamalarla devam etmesinden dolayı web tabanlı kesitsel bir anket
çalışması gerçekleştirilmiştir. Veri toplama araçlarında belirtilen anketlere başlık ve bilgilendirilmiş
onam formu eklenerek çevrimiçi ortamda düzenlemiş ve katılımcılara uygulanmıştır.
Veriler SPSS V.22 kullanılarak analiz edildi. Demografik özellikler ve diğer sorulara verilen cevaplarla
ilgili yapılan tanımlayıcı istatistikler sıklık ve yüzde olarak sunulmuştur.
BULGULAR
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Çalışmaya katılan sağlık teknikerliği öğrencilerinin demografik özellikleri Tablo 1’de
sunulmuştur.

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri
Cinsiyet
Erkek
Kadın
Yaş
<20
>20
Program
Tıbbi Dökümantasyon
Ağız ve Diş Sağlığı
Paramedik
Tıbbi Laboratuvar
Tıbbi Görüntüleme
Yaşlı Bakım
Patoloji

n

%

35
195

15.36
84.93

44
187

19.13
81.16

36
29
32
34
32
35
33

15.65
12.61
14.06
14.78
13.77
15.07
14.35

Katılımcılar sırasıyla Tıbbi Dokümantasyon (%15.65), Ağız ve Diş Sağlığı (%12.61), Paramedik
(%14.06), Tıbbi Laboratuvar (%14.78), Tıbbı Görüntüleme (%13.77), Yaşlı Bakım
(%15.07) ve
Patoloji (%14.35) programlarında öğrenim görüyordu. Kadınlar örneklemin %84.93'ünü oluşturdu.
Katılımcıların %81.16 ‘sı >20 ve % 19.13’ü <20 yaş aralığında idi (Tablo 1).

Tablo 2. Dijital Öğrenme Araçları Kullanımı
n
%
Evet
212
92.17
İnternete erişim
Hayır
19
8.12
Akıllı Telefon/ Tablet
224
97.39
Notebook
78
33.91
Kullanılan cihaz türü
Masa üstü bilgisayar
16
6.96
Diğerleri
2
0.87
Hızlı ve düzeni
131
56.81
İnternete erişim hızı
Düzensiz
67
29.28
Yavaş ve aralıklı
32
13.91
Ulaşması kolay
46
20.00
Ulaşması zor
36
15.65
Çevrimiçi kurs bulma kolaylığı
Orta zorluk
149
64.64
Yüz yüze
161
69.86
Eğitim tercihi
Online
59
25.80
Written text
11
4.64
Dijital öğrenme araçlarının kullanımına ilişkin olarak katılımcıların tamamına yakını internet
erişimi olduğunu (% 92.17) ve internete daha hızlı ve daha düzenli (% 56.81) eriştiğini belirtmiştir. Öte
yandan, akıllı telefonlar / tabletler (% 97.39) katılımcılar tarafından en çok kullanılan dijital öğrenme
araçlarıydı. Ayrıca, eğitim türü olarak, öğrencilerin % 69.86'si yüz yüze ve % 25.80’i çevrimiçi eğitimi
tercih etmiştir (Tablo 2).
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SONUÇ VE TARTIŞMA
Dijital iletişimin insanların sağlık ve sağlık hizmetleriyle ilgili bilgilere erişimini ve bilgilerini
alma biçimini değiştirdiğini biliyoruz [6]. Katılımcılar, dijital öğrenme araçlarının kullanılmasına ilişkin
olarak tamamına yakını internet kullandığını ve akıllı telefon/tablet ile internete ulaştığını belirtmiştir.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ‘nun veri tabanından elde edilen veriler,2019 yılında Türkiye'de 75,3
milyon internet kullanıcısı olduğunu gösterdi [7]. Bir başka araştırmada, gençlerin% 95'i bir akıllı
telefona eriştikleri bildirilmiştir [8]. Bu veriler, bu sonuçlarımızı doğrulamaktadır. Çalışmamız,
internetin öğrencilerin tutum ve davranışlarını etkileyen ve sosyo-demografik faktörleri belirlemede
güçlü bir etkiye sahip olabileceği görüşünü güçlendirmektedir [9].
COVID19 dünya çapında yayılmaya devam ederken, birçok ülke, yayılmayı yavaşlatmak ve sağlık
sistemleri üzerindeki yükü hafifletmek için fiziksel uzaklaştırma politikalarının bir parçası olarak
okulları kapatmaya karar verdi. Dünya çapında 1,5 milyardan fazla öğrenci ve genç, COVID19 salgını
nedeniyle okul ve üniversite kapanışlarından etkilenmektedir [10,11]. Türk yüksek öğretim sistemi de
diğer birçok ülke gibi çevrimiçi öğretime geçmiştir. Birçok üniversite de yüz yüze eğitim, toplantı ve
araştırma planlarını askıya almıştır [11]. % 69.86 katılımcı, yüz yüze eğitimi, %25.80’i ise çevrimiçi
eğitimi tercih etmiştir. Katılımcıların, bu tercihleri digital öğrenme ile ilgili girişimlerin eğitim
sisteminde yeterli düzeyde yapılmadığını düşündürmektedir. Bu, ulusal düzeyde yüksek öğretimde
dijital okuryazarlığın geliştirilmesine ihtiyaç olduğuyla ilişkilendirilebilir. Avrupa Sağlık
Parlamentosu'nun Sağlık Profesyonelleri için Dijital Beceriler Komitesi, 200'den fazla sağlık çalışanına
dijital sağlık çözümleriyle ilgili deneyimlerini araştırdı ve büyük bir çoğunluğun dijital sağlık
teknolojisinde eğitim almadıkları veya yetersiz eğitim aldıkları bildirildi [7]. Bu sonuç bulgularımızı
doğrulamaktadır.
Sonuç olarak, COVID19 sürecinde daha belirgin hale gelen değişen koşullara uyum sağlamak için
öğrencilere dijital yetkinlikler hakkında bilgi, tutum ve davranışlar sağlamak bir zorunluluktur. Dijital
okuryazarlık, medya okuryazarlığı, sağlık bilişim teknolojileri gibi alanlarda ihtiyaç analizi yapılması
ve bu analizler sonucunda uluslararası akreditasyonla güçlendirilmiş müfredat geliştirilmesi
önerilmektedir.
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Özet
Amaç: Hipertansiyon önlenebilir kardiyovasküler risk faktörlerinin başında gelmektedir. Ayrıca,
önceki çalışmalar, artan AST/ALT oranının kardiyovasküler olaylarla ilişkili olduğunu göstermiştir.
Bilindiği gibi hipertansiyonda aortik elastikiyet parametreleri etkilenir. Bu çalışmada amacımız aort
sertliği parametreleri ile ast/alt oranı arasında bir ilişki olup olmadığını ortaya koymaktır. Yöntemler:
Çalışmaya yeni tanı almış, tedavi edilmemiş 76 hipertansif hasta ve 74 kontrol dahil edildi. Klinik,
demografik parametreler ve kan örneği parametreleri kaydedildi. Aort elastikiyeti parametreleri
olarak; aort gerilimi, aort sertlik indeksi (ASİ) ve aortik esneyebilirlik transtorasik ekokardiyografi
ile hesaplandı. Bulgular: Hipertansif hastalarda ASİ ve AST/ALT oranı anlamlı olarak daha yüksekti.
(6,27 ± 1,07'ye karşı 10,74 ± 1,61, p:<0,001; 0,82 ± 7,44'e karşı 0,92 ± 7,44, p: <0,001; sırasıyla) Aort
gerilimi ve aortik esneyebilirlik düzeyleri hipertansif hastalarda anlamlı olarak daha düşüktü. (7,98±
2,27 vs 6,75 ± 2,17, p: <0,001; 5,08 ± 1,04 vs 3,11 ± 0,88; p: <0,001). Kademeli lineer regresyon
analizi, AST/ALT oranının aort sertlik parametreleri ile bağımsız ve anlamlı bir şekilde ilişkili
olduğunu ortaya koydu. Sonuç: Kolay hesaplanabilen yeni bir belirteç olan AST/ALT oranı,
hipertansif hastaların aort elastikiyet özelliklerini öngörmede faydalı olabilir.
Anahtar Kelimeler: AST, ALT, aort elastikiyeti, hipertansiyon
Abstract
Objective: Hypertension is the leading preventable cardiovascular risk factor. In addition, previous
studies have shown that increased AST/ALT ratio is associated with cardiovascular events. As is
known, aortic elasticity parameters are affected in hypertension. In this study, our aim is to reveal
whether there is a relationship between the parameters of aortic stiffness and the ast/alt ratio. Methods:
A total of newly diagnosed untreated 76 hypertensive patients and 74 control participants were
included to study. Clinical, demographic parameters, and blood sample parameters were recorded.
Aortic strain, aortic stiffness index (ASI), and aortic distensibility (AoD) as aortic elasticity
parameters were obtained from transthoracic echocardiography. Results: ASI and AST/ALT ratio
were significantly higher in hypertensive patients. (6.27 ± 1.07 vs 10.74 ± 1.61, p:<0.001; 0.82 ± 7.44
vs. 0.92 ± 7.44, p: <0.001; respectively) Aortic strain and AoD levels were significantly lower in
hypertensive patients. (7.98± 2.27 vs 6.75 ± 2.17, p: <0.001; 5.08 ± 1.04 vs 3.11 ± 0.88; p: <0.001,
respectively). Stepwise linear regression analysis revealed that AST/ALT ratio were independently
and significantly correlated with aortic stiffness parameters. Conclusion: AST/ALT ratio, a novel
marker, which can be calculated easily, may be useful to predict aortic elasticity properties of
hypertensive patients.
Keywords: AST, ALT, aortic elasticity, hypertension

9. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi

365

INTRODUCTION
Hypertension is one of the most important known cardiovascular risk factors.
Previous studies have highlighted the importance of heart-liver interaction in heart failure, atrial
fibrillation, and myocardial infarction (Deng and Farricielli 2013; Lofthus et al. 2012; Samsky et al.
2013). It is well known that alanine aminotransferase (ALT) and aspartate aminotransferase
(AST) reflects liver damage. Therefore, it should be kept in mind that increased AST/ALT ratio
may also be associated with hypertension, one of the most important risk factors of
cardiovascular diseases.
The aorta not only transfers blood, but also holds and stores blood for tissues. Aortic stiffness
can be defined as the elastic resistance of the aorta to pressure and volume. We know that aortic
stiffness is an important cause of mortality in patients with hypertension (Laurent et al. 2001).
The relationship between aortic elasticity and AST/ALT ratio, which may be closely related to
hypertension, has not been studied yet. In our study, we aimed to illuminate this point.
MATERIAL AND METHODS
A total of 76 newly diagnosed hypertensive and 74 control participants were consecutively
included in our study. Blood pressure measurements with an appropriately sized cuff according
to guideline recommendations (Williams et al. 2018). The healthy subjects were people who
admitted to outpatient clinic for checkup without prior known systemic disease and with normal
physical examination, electrocardiogram, and echocardiography findings.
Baseline clinical demographic characteristics were reviewed. HT was defined as a
documentation of systolic blood pressure (SBP) of ≥140 mmHg and/or a diastolic blood
pressure (DBP) of ≥90 mmHg in ≥2 measurements. Diabetes mellitus (DM) was diagnosed as
a fasting plasma glucose level >126 mg/dl or glucose level >200 mg/dl in any measurement or
active use of an antidiabetic agent. Prior acute coronary syndrome, known hypertension (HT),
prior known diabetes mellitus (DM), severe valvular heart disease, heart failure, malignancy,
renal or hepatic dysfunction, acute or chronic infection, hematologic disease, autoimmune
disease or those receiving immunosuppressive therapy, chronic obstructive lung disease, and
diseases causing malnutrition were the exclusion criteria. The study was following the
principles outlined in the Declaration of Helsinki and approved by the local ethics committee.
Echocardiographic evaluation was performed using a VIVID 7 Dimension Cardiovascular
Ultrasound System (Vingmed-General Electric, Horten, Norway) with a 3.5 MHz transducer.
After three superficial ECG electrodes were connected to the patient in the left decubitus
position, parasternal long axis (PLAX), parasternal short axis (PSAX), apical four chambers,
apical two chambers, subcostal views were evaluated. Echocardiographic evaluation was
performed according to American Society of Echocardiography (ASECHO) recommendations
(Lang et al. 2005). Echocardiographic evaluation was performed blinded to the patient data.

9. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi

366

Ascending aorta was evaluated 3 cm above the aortic anulus, and measurements were done by
M-mode. The systolic and diastolic diameters of the aorta were measured between the lower
edge of the upper wall and the upper edge of the lower wall (Stratos et al. 1992). Systolic diameter
(As) of aorta was measured from the maximal diameter during systole and diastolic
diameter(Ad) was measured from the minimal diameter at peak of QRS complex of ECG, which
was simultaneously recorded. Three measurements were done at three consecutive heart beats,
and the average of this measurements was recorded. Blood pressure was measured from the
arm where blood pressure was higher by a mercury sphygmomanometer. Aortic elasticity
parameters were calculated by the following formulas:
Aortic strain (AS): [As-Ad]/ Ad
Aortic distensibility (AoD): 2(As-Ad)/[Ad (Ps-Pd)],
Aorticstiffnessindex (ASI): ln(Ps/Pd)/(As-Ad)/Ad
Ps: Systolic Blood Pressure
Pd: Diastolic Blood Pressure
Blood samples were obtained at the admission to outpatient clinic after 12 h fasting.
Statistical Analysis
Statistical analysis of the study was performed with SPSS Version 22.0 program (SPSS
Inc., Chicago, Illinois, USA). Kolmogorov-Smirnov test was used to determine normality.
Paired sample T-test was used for normally distributed continuous variables. Continuous
variables were defined as means ± standard deviation or median [interquartile range (IQR)] and
categorical variables were given as n (%). For the comparison of the continuous variables
independent sample t-test or the Mann-Whitney U test was used, and the chi-square test was
used for the comparison of categorical variables. Correlation tests were done by Spearman’s
test. For eradicating the confounding effect of demographic and clinical characteristics of
participants while evaluating the association of AST/ALT with aortic elasticity parameters we
performed standard multiple linear regression analyses with aortic strain, ASI and AoD as
dependent variables and AST/ALT as an independent variable. Variables with a p value <.10
were also assessed in multivariate regression model. A p value less than 0.05 was accepted as
significant.

RESULTS

Baseline clinical characteristics and laboratory parameters are demonstrated in table 1.
Mean age of the hypertensive and control groups were 63.10±11.44 vs. 60.99±11.31
respectively (p= 0.064). There was no difference between groups regarding gender, ejection
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fraction (EF), glucose, creatinine, AST, ALT, lipid panel. LDL and total cholesterol levels were
higher in hypertensive patients (p=0.010 and p=0.040 respectively). AST/ALT ratio was
significantly higher in hypertensive patients (p=0.027). Aortic strain was lower (7.98±2.27 vs
6.75±2.17 p<0.001) in hypertensive group. Also, ASI and AoD were significantly higher in
hypertensive group (6.27±1.07 vs 10.74±1.61 p<0.001) (5.08±1.04 vs 3.11±0.88 p<0.001).
According to the logistic regression analysis, AST/ALT ratio was significantly and positively
correlated with ASI and was significantly and negatively correlated with AS and AoD (Table 2
and 3) (r=0.315 p<0.001, r=-0.173 p=0.012, r=-0.187 p=0.003, respectively).

Table1: Baseline clinical, laboratory and echocardiographic data of the study population according
to presence of hypertension (n= 150)
Control group
N:74

Hypertensive Group

P value

N:76

Male sexuality

53(72.4%)

55 (73.2%)

0.870

EF

61.14±2.83

631.25±3.10

0.776

Glucose

141.97±83.55

136.18±77.53

0.458

Creatinine

0.97±0.34

0.86±0.22

0.106

AST

27.76±5.34

30.07±5.31

0.578

ALT

33.45±10.78

32.46±11.81

0.917

AST/ALT

0.82± 7.44

0.92±7.44

0.027

GGT

51.62±80.04

35.82±34.59

0.091

Total bilirubin

0.41±0.33

0.81±0.27

0.173

Indirect Bilirubin

0.35±0.21

0.43±0.20

0.192

Triglyceride

1403.13±65.69

127.36±84.24

0.840

HDL

37.88±10.99

38.23±8.58

0.802

LDL

111.63±37.99

120.49±37.44

0.010

Total cholesterol

172.74±44.24

185.90±45.46

0.040
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Sodium

136.32±5.01

139.88±3.98

0.269

Potassium

4.41±0.44

4.21±0.42

0.280

WBC

12.73±4.90

13.06±3.46

0.238

Neutrophile

8.33±3.79

9.11±4.35

0.752

Lymphocyte

1.71±0.82

1.87±0.81

0.213

Hemoglobin

14.17±3.55

14.08±3.18

0.381

RDW

14.02±1.01

15.35±11.79

0.399

Platelet

255.22±76.35

228.16±72.78

0.870

CRP

5.32±3.48

5.41±2.35

0.089

Aortic Strain

7.98±2.27

6.75±2.17

<0.001

Aortic stiffness

6.27±1.07

10.74±1.61

<0.001

5.08±1.04

3.11±0.88

<0.001

63.10±11.44

60.99±11.31

0.064

index
Aortic
distensibility
Age

Abbreviations: EF: ejection fraction; AST: aspartate aminotransferase; ALT: alanine
aminotransferase; GGT: gamma-glutamyl transferase; HDL: high-density lipoprotein; LDL: low-density
lipoprotein; WBC: white blood cells; RDW: red cell distribution width; CRP: c-reactive protein

Table 2: Univariate and stepwise multivariate linear regression analysis of aortic elasticity
parameters in patients with essential hypertension
Aortic Strain

Age

Aortic Distensibility

Aortic Stiffnes index

Univariate

Multivariate

Univariate

Multivariate

Univariate

Multivariate

β

p

β

p

β

p

β

β

p

β

-0.022

0.078

-0.104

0.141

-0.072

0.318

0.087

0.174

p
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LDL

0.051

0.377

-0.118

0.058

-0.120

0.074

0.089

0.181

AST/ALT

-0.210

0.004

-0.173

0.012

-0.213

0.003

-0.187

0.003

0.311

<0.001

Neutrophile

-0.133

0.071

-0.127

0.051

-0.032

0.587

-0.046

0.511

EF

0.112

0.478

0.051

0.554

-0.037

0.624

Glucose

-0.022

0.587

0.060

0.421

-0.064

0.376

Creatinine

-0.066

0.360

0.041

0.620

-0.028

0.671

0.315

<0.001

Abbreviations: LDL: low-density lipoprotein; AST:Aspartate transaminase ; ALT: Alanine
transaminase;EF:Ejection fraction

Table 3: Correlation Between AST/ALT levels and aortic strain, aortic stiffness index
and aortic distensibility
AST/ALT
r

P value

Aortic Strain

-0.211

0.004

Aortic stiffness index

0.314

<0.001

Aortic distensibility

-0.207

0.004

DISCUSSION AND CONCLUSION

In this study, we demonstrated a significant association with AST/ALT ratio and aortic
elastic properties in patients with HT. AST/ALT had increased, and aortic elastic properties
were disrupted in patients with HT. Correlations between CAR and aortic strain, AoD, and ASI
also showed in our study. Besides, we showed for the first time that an increased AST/ALT is
an independent predictor of aortic strain, AoD and ASI in essential hypertensive patients.
Aortic stiffness is associated with various conditions such as atherosclerosis (Maarek et al. 1987),
carotid intima-media thickening (Boutouyrie et al. 1999), coronary events (Boutouyrie et al. 2002),
end stage renal disease (Blacher et al. 1999), epicardial adipose tissue thickness (Doğan et al.
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2014). Increased arterial stiffness may be an early sign in the diagnosis of asymptomatic

atherosclerosis and in the diagnosis of vascular structural modifications due to arterial HT, as
well as its potential etiological effect on cardiovascular disease (Blankenhorn and Kramsch 1989;
Frohlich 2004).
The underlying mechanism of why the increased AST/ALT ratio is associated with
cardiovascular diseases and related risk factors is still open to debate. However, the point that
should draw our attention is that the AST/ALT ratio is not only related to alcoholic liver
disease(Nyblom et al. 2004), progressive liver damage(Botezelli et al. 2012), cirrhosis(Nyblom et
al. 2006), but also to heart failure(Ewid et al. 2020), insulin resistance(Simental-Mendía et al. 2017),
and metabolic syndrome(Zhao et al. 2017). In the light of these studies, a significant relationship
between AST/ALT ratio and cardiovascular diseases, and a significant correlation with aortic
elasticity parameters deteriorated in hypertension, another cardiovascular disease, is an
expected result.
We would also like to mention the limitations of our study. First, this is a retrospective study,
so it is not reasonable to establish a cause-effect relationship between our findings. This needs
to be evaluated in prospective studies. The small number of participants and the taking of spot
laboratory values are also limitations that should be mentioned.
Our study revealed a significant relationship between AST/ALT and aortic elastic properties
levels in patients with essential HT. AST/ALT was an independent predictor of aortic strain,
AoD and ASI. The fact that it is easy to calculate can expand the use of this ratio in daily
practice.
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TÜRKİYE'DE BOYUN AĞRILARININ MEVSİMSELLİKLERİNİN
İZLENMESİ
TRACING THE SEASONALITY OF NECK PAIN IN TURKEY
Hüseyin ÜÇER1
1
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Özet
Boyun ağrısı en yaygın kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarından biridir ve yaşa göre standardize edilmiş
prevalans oranı 2019 yılı her 1000 kişide 27'dir.
Boyun ağrısı hakkında çok sayıda çalışma olmasına rağmen, mevsimselliği için internet verilerini
kullanan hiçbir çalışma yoktur.
Bu çalışma, Türkiye’de Google arama verilerini kullanarak boyun ağrısının mevsimsel yapısını ve
kamuoyu ilgisini araştırmayı amaçlamaktadır.
Boyun ağrısı ile ilgili terimler için arama verileri, son beş yıl seçilerek Google Trends (GT)'den
sorgulandı.
GT, belirli bir arama teriminin hacmini, belirtilen zaman aralığındaki en yüksek popülerliğine göre
gösteren görselleştirmeler ve çıktılar oluşturabilen bir arama motorudur.
Bulgularımız yaz aylarında boyun tutulması şikayetlerine ilginin arttığını, kış aylarında ise boyun
tutulması, boyun düzleşmesi ve boyun fıtığı şikayetlerine ilginin arttığını ortaya koydu.
Boyun fıtığı aynı zamanda en fazla mevsimsel değişkenlik gösteren arama terimi idi.
Boyun ağrısı ve mevsimsellik arasındaki ilişkiyi anlamak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: boyun ağrısı, google trends, mevsimsellik
Abstract
Neck pain is one of the most prevalent musculoskeletal illnesses, with an age-standardized prevalence
rate of 27 per 1000 people in 2019.
Although there are a lot of studies on neck pain, no studies have utilized internet data for the
seasonality of this problem.
This study aims to investigate the seasonal nature and public interest of neck pain using Google search
data in Turkey.
The search data for the terms about neck pain was queried from Google Trends(GT), selecting the
time last five years.
GT is a search engine that creates visualizations and outputs that indicate the volume of a particular
search phrase in relation to its highest popularity within the specified time period.
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Our findings revealed an increase in attention to complaints of neck stiffness in the summer and an
increase in attention to complaints of stiff neck, neck straightening, and neck hernia in the winter.
"Neck hernia" was also the search term with the highest seasonal variation.
Further studies are needed to understand the relationship between neck pain and seasonality.
Keywords: google trends, neck pain, seasonality
GİRİŞ
Omurganın boyun bölgesi, diğer bölümlerden daha hareketli ve travmaya açık olması sebebiyle
birçok farklı etiyolojik nedene bağlı olarak ağrı kaynağı olabilmektedir (1). Ağrı kişilerin günlük yaşam
aktivitelerini olumsuz etkilemektedir (2). Boyun ağrısı, özürlülük durumu ile sonuçlanan patolojiler
arasında dördüncü sıradadır (3). Her yıl 1,2 trilyondan fazla sorgu işleyen (tüm çevrimiçi aramaların
neredeyse %90'ı) bir arama motoru olan Google, tıbbi durumları hakkında daha fazla bilgi edinmek
isteyen kişiler için popüler bir web sitesidir (4). Rahatsızlığı olan kişiler, hastalıkları ve olası nedenleri,
semptomları ve hatta tedavileriyle ilgili terimleri aramak için genellikle Google arama motorlarını
kullanabilir (5). Google Trendler (GT), bu amaçla Google arama motoruna girilen arama terimi
hacimlerinin özelleştirilebilir analizine izin veren ücretsiz, açık kaynaklı bir araçtır (6). Türkiye'de
boyun ağrısının mevsimsel ilişkisinin belirlenmesi bu alandaki ilgili araştırmacılara ışık tutabilir. Bu
nedenle, son 5 yıllık geriye dönük web tabanlı araştırma ile Türkiye'de boyun ağrısıyla ilgili arama
terimleri için GT arama hacimlerinin mevsimselliğini izlemeyi amaçladık.
YÖNTEM
İnternet
arama
verileri
23
Temmuz
2022'de
GT
websitesinden
(https://trends.google.com/trends/) elde edildi. Konum bilgisi Türkiye seçildi. Zaman aralığı “son beş
yıl” olarak belirlendi. Arama terimleri tüm kategorileri kapsayacak şekilde işaretlendi. GT'de ayrı ayrı
ele alınan arama terimleri şunlardı: "boyun ağrısı", “boyun fıtığı”, "boyun tutulması" ve "boyun
düzleşmesi". GT’de veriler, belirli bir süre boyunca bir konumdaki bir terimin aranma yüzdesi olarak
hesaplanan göreli arama hacmi (RSV) olarak sunulmaktadır. RSV=100 değeri, belirli bir konu için
yapılan aramalar ile toplam Google sorgusu miktarı arasındaki en büyük oranı belirtmektedir. RSV=0
değeri, sağlanan zaman noktasında, arama terimi için sorgu oranının en yüksek RSV değerinin (RSV
100) %1'inden az olduğunu gösterir. Verilerin görselleştirilmesinde Microsoft Excel ve PowerPoint
2010 paket programı kullanıldı.
BULGULAR
23.07.2017 den başlayarak 23.07.2022 tarihine kadar son 5 yıl için yapılan mevsimlere göre GT
arama hacmi verilerini gösteren grafik Şekil 1’de sunulmuştur. Arama terimlerine yönelik ilgi
düzeylerine bakıldığında “boyun ağrısı”, “boyun düzleşmesi” ve “boyun fıtığı” terimleri için en yüksek
ilgi düzeyinin kış aylarında (boyun ağrısı RSV: 55.6, boyun düzleşmesi RSV: 32.2, boyun fıtığı RSV:
81.4), en düşük ilginin ise yaz aylarında (boyun ağrısı RSV: 45.2, boyun düzleşmesi RSV: 26.1, boyun
fıtığı RSV: 63.6) olduğu tespit edildi. “Boyun tutulması” terimi için ise halkın en yüksek ilgi düzeyinin
yaz aylarında (RSV: 18.8) olduğu gözlemlenirken, en düşük ilgi düzeyinin ilkbahar aylarında (RSV:
17.5) olduğu belirlendi. Genel olarak GT’de boyun ağrıları ilişkili aramalara zaman içinde gösterilen
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ilgi düzeyleri Şekil 2’de gösterilmiştir. Buna göre en yüksek RSV değerine sahip arama terimi “boyun
fıtığı” (RSV ort: 74) iken, en düşük arama hacmine sahip arama terimi “boyun tutulması” (RSV ort: 18)
idi. Arama terimlerinin kendi içinde mevsimsel değişkenlik oranına bakıldığında en fazla değişkenlik
gösteren terim “boyun fıtığı” (RSV min: 63.6 ile yaz ayları, max: 81.4 ile kış ayları) iken, en az
değişkenlik gösteren terim “boyun tutulması” (RSV min: 17.5 ile ilkbahar ayları, max: 18.8 ile yaz
ayları) olarak belirlendi. “Boyun ağrısı” arama teriminin son 5 yıllık zaman diliminde göreceli bir artış
trendi göstermesi dikkat çekici bulundu.

Şekil 1. GT'de arama terimlerinin mevsimsel ilişkisi
RSV (%)
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Sonbahar

Kış
Boyun Ağrısı

Boyun düzleşmesi

İlkbahar
Boyun fıtığı

Yaz
Boyun tutulması
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Şekil 2. GT’de zaman içinde boyun yakınmalarına gösterilen ilgi düzeyleri

SONUÇ VE TARTIŞMA
Sonuçlarımız yaz aylarında boyun tutulması yakınmalarına artan ilgiyi ve kış aylarında boyun
ağrıları, boyun düzleşmesi ve boyun fıtığı yakınmalarına artan ilgiyi göstermiştir. Bunun yanı sıra boyun
fıtığı yakınmalarının en fazla mevsimsel değişkenlik gösterdiği gözlenmiştir. Bu bilgiler belirli bir
lokasyonda ve belli bir zaman diliminde boyun ağrıları ile ilişkilendirilebilecek yakınmaları daha iyi
anlamamıza yardımcı olabilir. Boyun tutulması ile ilgili arama davranışlarının yaz aylarında daha
sıklaşmasının nedeni, yaz aylarında bireylerin daha çok rüzgar akımına maruz kalmalarıyla ve
yaylacılık, yazlıkçılık, klima karşısında uyuma vb gibi yaşam tarzı değişiklikleriyle ilişkilendirilebilir.
Bulgularımıza göre boyun ağrısı ile ilgili aramaların son 5 yılda göreceli bir artış gösterdiği söylenebilir.
Bu durum aynı zaman diliminde pandemi etkisiyle insanların home-office şeklinde çalışmalarıyla masa
başında daha fazla vakit geçirmelerinin bir sonucu olabilir. Boyun fıtığı yakınmalarının kış aylarında
sıklaşması ile birlikte en fazla mevsimsel değişkenlik göstermesi, bireylerin dış aktivite sürelerinin
kısalması ile birlikte soğuk etkisiyle kasların hareket kabiliyetinin azalmasıyla bağlantılı olabilir.
Çalışmamızın çeşitli sınırlamaları vardı. İnternet arama trafiğinin büyük bir çoğunluğunu (yaklaşık
%90) GT arama motoru ile yapılsa da alternatif arama motorlarında yapılan aramalar gözden
kaçabilmektedir. GT verilerinde kullanıcıların demografik yapısı yer almamaktadır. Dolayısıyla Google
kullanıcılarının Türkiye nüfusunu temsil edip etmediği anlaşılamaz (7). Ayrıca boyun ağrısı ile ilgili
arama terimleri halkın talep hacmini gösterse de ekonomik koşullar, sigorta veya tıbbi komorbiditeler
gibi durumlar, bireylerin sağlık hizmeti alma kararını etkileyebilir (8,9,10). Çalışmamız araştırmacılara
GT sayesinde bireylerin boyun ağrılarına yönelik çevrimiçi yakınmalarının mevsimsel karakterini
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izleme ve değerlendirme imkânı sunmuştur. Boyun ağrısı ve mevsimsellik arasındaki ilişkiyi anlamak
için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.
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Özet
Bu çalışmanın amacı, sağlık teknikeri öğrencilerinin COVID-19 pandemi sürecinde güven duyduğu
bilgi kaynakları ve tercihlerini belirlemektir. Anket aracı, Dünya Sağlık Örgütü(WHO), tarafından
geliştirilen “COVID-19 hazırlık ve yanıt” anket sorularından tasarlanmıştır.
Hemen hemen tüm katılımcılar (%95.22) COVID-19 hastalığının etkeninin bir virus olduğunu
biliyordu. Öğrenciler nefes darlığı (%98.26), ateş (%97.83) ve öksürük (%92.17) COVID-19'un
semptomlarından biri olduğunun farkındaydı.
Televizyon; COVID-19 bilgilerine erişmek için ençok kullanılan (%93.91) ve güvenilen (%60.58)
birincil bilgi kaynağı olarak tanımlanmıştır. Güvenilir kaynaklar ise sırasıyla, sağlık
çalışanları(%57.39), sosyal medya (%41.74), watsapp(%32.46) ve aile üyeleri (%32.17) idi.
Sonuçlarımız, özellikle yükseköğretim düzeyinde sağlık eğitimi gören katılımcıların, COVID-19 ‘un
bulaş yollarına ilişkin düşük düzeyde farkındalık gösterdiğini ve bu konuda daha fazla bilgi edinmeye
ihtiyaçları olduğunu göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Bilgi, COVID 19, Güven, Kaynak, Sağlık teknikeri öğrencileri
Abstract
The purpose of this study is to determine the information sources and preferences that health
technician students trust during the COVID-19 pandemic process. The survey tool was designed from
the "COVID-19 preparedness and response" survey questions developed by the World Health
Organization (WHO).
Almost all participants (95.22%) knew that the cause of COVID-19 disease was a virus. Students
were aware that shortness of breath (98.26%), fever (97.83%) and cough (92.17%) were among the
symptoms of COVID-19.
TV; It was defined as the most used (93.91%) and trusted (60.58%) primary information source to
access COVID-19 information. Reliable sources were healthcare professionals (57.39%), social
media (41.74%), WhatsApp (32.46%) and family members (32.17%), respectively.
Our results show that participants, especially those with higher education health education, show low
awareness of the transmission routes of COVID-19 and need to learn more about it.
Keywords: Knowledge, COVID 19, Trust, Resource, Health technician students
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GİRİŞ
Yeni ortaya çıkan veya yeniden ortaya çıkan bulaşıcı hastalık salgınları, ortaya çıkan tehdidin
sınırlı anlaşılması ve enfeksiyon önleme ve kontrol (IPC) önlemlerine güvenilmemesi nedeniyle sağlık
hizmeti sağlayıcıları ve diğer ilk müdahale ekipleri için benzersiz bir zorluk ve tehdit oluşturmaktadır
[1]. Bununla birlikte, COVID-19 bulaşması hakkında bilgi eksikliği ve önleyici tedbirlere dikkat
edilmemesi hala bölgeler ve popülasyonlar arasında yaygındır [2].
Mevcut COVID 19 pandemisi yeni varyantlarıyla küresel olarak yayılımını sürdürmektedir. COVID-19
gibi hızla hareket eden bulaşıcı hastalık salgınları yaşandığında, ilgili popülasyonların bilgi ve
algılarının değerlendirilmesi önem arzetmektedir [3].
Sağlık teknikerliği öğrencilerinin edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla
değerlendirmesi, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek öğrenmesini yönlendirebilmesi ve yaşam boyu
öğrenme bilincine sahip olması kaliteli ve sürekli sağlık hizmeti sunması açısından kritik öneme sahiptir
[4,5,6].
Bu amaçla bu çalışmada sağlık tekniker adaylarının COVİD-19 ile ilgili farkındalık düzeyleri, bilgi
kaynakları ve bu kaynaklara güven düzeylerini ortaya çıkarmak amaçlanmıştır.
YÖNTEM
Bu çalışmada sağlık teknikeri öğrencilerinin COVID-19 sürecinde dijital öğrenme araçlarını
kullanma yetenekleri kesitsel bir çalışma ile değerlendirilmiştir.
Çalışmanın örneklemi, kolay örnekleme yöntemiyle seçilen 230 sağlık teknikerliği programında
öğrenim gören son sınıf öğrencilerinden oluşmaktadır.
İlgili verileri toplamak için, Dünya Sağlık Örgütü(WHO), tarafından geliştirilen “ COVID-19 hazırlık
ve yanıt” [7] anketi kullanılmıştır.
Bu çalışmanın planlandığı ve uygulandığı tarihte, Türkiye’de, ülke çapında, üniversitelerin kapanması
ve öğretimin uzaktan ve dijital uygulamalarla devam etmesinden dolayı web tabanlı kesitsel bir anket
çalışması gerçekleştirilmiştir. Veri toplama araçlarında belirtilen anketlere başlık ve bilgilendirilmiş
onam formu eklenerek çevrimiçi ortamda düzenlemiş ve katılımcılara uygulanmıştır.
Veriler SPSS V.22 kullanılarak analiz edildi. Demografik özellikler ve diğer sorulara verilen cevaplarla
ilgili yapılan tanımlayıcı istatistikler sıklık ve yüzde olarak sunulmuştur.
BULGULAR
Çalışmaya katılan sağlık teknikerliği öğrencilerinin demografik özellikleri Tablo 1’de
sunulmuştur.

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri
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Cinsiyet
Erkek
Kadın
Yaş
<20
>20
Program
Tıbbi Dökümantasyon
Ağız ve Diş Sağlığı
Paramedik
Tıbbi Laboratuvar
Tıbbi Görüntüleme
Yaşlı Bakım
Patoloji

n

%

35
195

15.36
84.93

44
187

19.13
81.16

36
29
32
34
32
35
33

15.65
12.61
14.06
14.78
13.77
15.07
14.35

Katılımcılar sırasıyla Tıbbi Dokümantasyon (%15.65), Ağız ve Diş Sağlığı (%12.61), Paramedik
(%14.06), Tıbbi Laboratuvar (%14.78), Tıbbı Görüntüleme (%13.77), Yaşlı Bakım
(%15.07) ve
Patoloji (%14.35) programlarında öğrenim görüyordu. Kadınlar örneklemin %84.93'ünü oluşturdu.
Katılımcıların %81.16 ‘sı >20 ve % 19.13’ü <20 yaş aralığında idi (Tablo 1).

Tablo 2. Katılımcıların COVID-19 Hakkında Bilgi Seviyeleri
N

%

Hastalığa neden olan virüs
219
95.22
Hastalığa neden olan bir bakteridir
7
3.04
Diğer
5
2.17
Nefes darlığı
226
98.26
Ateş
225
97.83
Öksürük
212
92.17
COVID-19
Baş ağrısı
103
44.78
semptomları nedir?
Kas ağrısı
103
44.78
Diyare
87
37.83
Semptom yok
9
3.91
Kontamine yüzeylerle temas
168
73.04
Solunum damlacıkları
139
60.43
Yakın temas
134
58.26
Hava yoluyla bulaş
98
42.61
COVID-19 Nasıl
Bulaşır?
Hayvanlarla temas
77
33.48
Kontamine gıda/su
74
32.17
Kan transfüzyonu
46
20.00
Sivrisinek ısırığı
19
8.26
Hemen hemen tüm katılımcılar (% 95.22) COVID-19 hastalığının etkeninin bir virus olduğunu
biliyordu. Öğrenciler nefes darlığı (% 98.26), ateş (% 97.83) ve öksürük (% 92.17) COVID-19'un
semptomlarından biri olduğunun farkındaydı. Ayrıca örneklemin düşük bir yüzdesi, COVID-19
hastalığının baş ağrısı, kas ağrısı, ishal ‘e neden olabileceğini belirtmişlerdir (sırasıyla; %44.78, % 44.78
ve %37.83). COVID-19 enfeksiyonunun bulaşma yollarının bilinmesi konusunda, katılımcıların
%73.04‘i kontamine yüzeylerle temas , %60.43’i solunum damlacıkları ve %58.26 ‘i yakın temas
COVID-19’u biliyor
musunuz?
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yoluyla yayıldığını belirtmiştir. Ayrıca, öğrencilerin % 42.61 havadan , % 33.48 hayvanlarla temas,
%32.17 kontamine yiyecek/su, %20 kan transfüzyonu ve %8.26 sivrisinek ısırıkları yoluyla yayıldığını
ifade etmişlerdir (Tablo2).

Tablo 3. Katılımcıların COVID-19 ile İlgili Güvendiği ve Tercih Ettiği Kaynaklar
n
%
TV
216
93.91
Sosyal Medya
152
66.09
Sağlık Çalışanları
145
63.19
Arkadaşlar
143
62.32
COVID-19’ u nereden duydunuz?
Whatsapp
116
50.43
Aile Üyeleri
116
50.43
Herhangi Biri
92
40.00
Radyo
26
11.30
Diğer
7
2.90
TV
139
60.58
Sağlık Çalışanları
132
57.39
96
41.74
COVID-19 hakkında bilgi almak için Sosyal Medya
hangi kanala güvenirsiniz?
Whatsapp
75
32.46
Aile Üyeleri
74
32.17
Diğerleri
31
13.62
Televizyon; katılımcılar tarafından COVID-19 bilgilerine erişmek için ençok kullanılan
(%93.91) ve güvenilen (%60.58) birincil bilgi kaynağı olarak tanımlanmıştır. Seçilen diğer bilgi
kaynakları sosyal medya (% 66.09), sağlık birimi / sağlık çalışanı (% 63.19), arkadaşlar (% 62.32),
whatsapp (% 50.43), aile üyeleri (% 50.43) ve herhangi bir kişi (%40) idi (Tablo 3). Güvenilir kaynaklar
ise sırasıyla, sağlık çalışanları(%57.39), sosyal medya (%41.74), watsapp(%32.46) ve aile üyeleri
(%32.17) idi.
SONUÇ VE TARTIŞMA
Bulgularımız, görüşülen öğrencilerin COVID-19 hastalığının etiyolojisi ve semptomları
hakkında iyi düzeyde bilgi sahibi olduğunu gösterdi. Hemen hemen tüm katılımcılar COVID-19'un bir
virüs ve ana semptomlarının nefes darlığı, ateş ve öksürük olduğunu biliyordu. Bu, ateş, nefes darlığı ve
öksürük’ün COVID-19'un ana semptomlarından biri olarak bildirildiği sağlık çalışanları ve öğrenciler
arasında yapılan çalışmalarla uyumludur [8-11]. Çalışmamızda de en çarpıcı bulgu, öğrencilerin dörtte
birinden fazlasının ishalin COVID-19 semptomlarından biri olduğunu iddia etmesiydi. Her nekadar az
sayıdaki çalışma, COVID-19 hastalarında gastrointestinal semptomların görüldüğünü bildirilmiş olsa
da, bu konuda daha fazla kanıta ihtiyaç vardır [12]. Bu bulgu, öğrencilerin COVID-19 enfeksiyonu
hakkında genel olarak daha fazla ve kanıtlanmış bilgiye ihtiyaç duyduklarını göstermektedir. Diğer
taraftan, katılımcıların viroloji ve bulaşıcı hastalıklar konusunda sınırlı bakış açıları olduğu varsayımına
yol açabilir.
Öğrencilere “COVID-19 nasıl yayılır?” diye sorulduğunda, öğrencilerin yarıdan fazlası solunum
damlacıkları ve kontamine yüzeylerle temas ile yayıldığını biliyordu. Katılımcılar ayrıca, COVID-19'un
havadan, enfekte hayvanlar ve kontamine yiyecek/su ile yayıldığını belirtti. Kan nakli ve sivrisinek
ısırıkları katılımcılar tarafından belirtilen en az bulaşma yoluydu.
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Çalışmamızda katılımcıların neredeyse tamamına yakını (% 93.6) COVID 19 ilgili bilgileri
televizyondan, duyduklarını belirtmişlerdi. Bu, hemen hemen tüm ,Türk televizyon yayınlarının
pandemiye odaklanması göz önüne alındığında anlaşılabilir bir durumdur.
Öğrencilerin yaklaşık dört de üçü (%65.9) COVD 19’u sosyal medya, sağlık birimi / sağlık çalışanı
(%63.0) ve arkadaşlarından (%62.1) ve % 50,2 si whatsapp/aile üyelerinden duyduklarını
belirtmişlerdir. Bu sonuç, bilgiler güvenilir bir arkadaş ya da aile üyesi tarafından ya da alıcının
inançlarına uyan güvenilir bir haber kaynağı ya da otoritesi tarafından iletildiğinde inanılmasının daha
olası olmasıyla açıklanabilir [13]. En güvenilir kaynaklar bölgesel ve sosyal bağlamlar arasında farklılık
gösterir[14].
Sonuçlarımız, özellikle yükseköğretim düzeyinde sağlık eğitimi gören katılımcıların, COVID-19 ‘un
bulaş yollarına ilişkin düşük düzeyde farkındalık gösterdiğini ve bu konuda daha fazla bilgi edinmeye
ihtiyaçları olduğunu göstermektedir. Buna beraber, bu bulgu, öğrencilerin bilgi kaynaklarına ulaşmada
sorun yaşadığını[15,16]
ve doğru bilgi eksikliğinin yanlış bilgilerin yayılması için alan
sağlayabileceğini gösterebilir [14]. Gelecekte sağlık hizmeti verecek olan araştırma
populasyonumuzdaki bu boşluklar dikkatle ele alınmalı ve virusun bulaşma yolları ile ilgili yanlış /
yetersiz bilgiler, ulusal düzeyde sorumlu eğitim ve sağlık kuruluşlarına bu konudaki farkındalığı artırma
ihtiyacına işaret etmelidir. Aynı zamanda, öğrencilerin yanlış bilgileri paylaşmama konusunda sorumlu
davranmaya motive edilmesi gözden kaçırılmamalıdır. Çünkü, yanlış bilgi dolaşıma girebilir ve çok
hızlı bir şekilde benimsenebilir, insanların davranışlarını değiştirebilir ve potansiyel olarak daha büyük
riskler almalarına yol açabilir. Tüm bunlar, salgını çok daha şiddetli hale getirebilir ve küresel sağlık
sisteminin erişimini ve sürdürülebilirliğini tehlikeye atabilir [17]. COVID-19 hakkında bilgi için
kullanılan sosyal medya kanalları tercih edilen sosyal medya platformları coğrafi konum ve demografik
özelliklere ve bir salgının farklı aşamalarındaki bireylerin bilgi arama davranışlarına göre farklılık
gösterebileceği gerçeği gözden kaçırılmamalıdır [14]. İnsanlar, güvenilir kaynaklardan iyi bilgi alırlarsa,
iyi bilgilendirilmiş risk algıları geliştirebilirler[18].
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Astrositomda güncel tedavi hedefleri adaylarının biyoinformatik araçlarla
tanımlanması
Bakiye GÖKER BAĞCA
E-mail:bgbagca@adu.edu.tr; Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji
Anabilim Dalı,Aydın / Türkiye.
Özet
Astrositom en yaygın gliom türünü oluşturmaktadır. Tedavisinde cerrahi müdahale, radyoterapi,
temozolomid ve kemoterapi uygulaması bulunmakla birlikte hedefli tedavi seçenekleri sınırlıdır.
Güncel kanser araştırmaları konvansiyonel uygulamalardan çok kişiselleştirilmiş ve hedefe yönelik
tedavi seçeneklerinin belirlenmesine yönelmiştir. Çalışmada astrositomda yeni moleküler tanı hedefi
adaylarının belirlenebilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla astrositomlu olguya ait yeni nesil sekans
verileri NCBI/SRA veritabanından açık kaynak olarak elde edilmiş, bu okuma verileri CLC Genomic
Workbench 20 (Qiagen) biyoinformatik aracıyla işlenmiş ve mutasyon profili belirlenmiştir. Varyant
taşıyan genlerin ağ analizleri String V11.5 veritabanı ile gerçekleştirilmiş ve mutasyonların ilişkili
olduğu yolak ve süreçler tanımlanmıştır. Özellikle 17. ve 12. kromozomlarda yoğunlaşan, toplam
1047 adet genomik DNA mutasyonu belirlenmiştir. En sık varyasyon belirlenen genler ise FANCA,
NOTCH1 ve BRCA1 olarak belirlenmiştir. Ağ analizi sonucunda ise kanser ve gelişimsel süreçler ile
ilişkili terimlerin zenginleştiği belirlenmiştir. Sonuç olarak sağ kalım süresi düşük ve kötü prognoza
sahip bir kanser olan astrositomda olası risk faktörlerinin, ilaç metabolizmasını etkileme potansiyeli
olan varyasyonların ve tedavi hedefi adaylarının belirlenebilmesi önemlidir. Bu bağlamda daha
yüksek sayıda olgunun tarandığı biyoinformatik değerlendirmelere ve bu değerlendirmeleri
destekleyen in vitro ve in vivo fonksiyonel çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.
Anahtar Kelimeler:Astrositom, yeni nesil sekans (NGS), biyoinformatik analiz, hedefe yönelik
tedavi
Abstract
Astrocytoma is the most common type of glioma. Although surgical intervention, radiotherapy,
temozolomide, and chemotherapy are used in its treatment, targeted treatment options are limited.
Current cancer research has focused on identifying personalized and targeted therapy options rather
than conventional applications. This study, it was aimed to define new molecular therapy target
candidates in astrocytoma. For this purpose, next-generation sequence data of the case with
astrocytoma were obtained as open source from the NCBI/SRA database, these reading data were
processed with the CLC Genomic Workbench 20 (Qiagen) bioinformatics tool and the mutation
profile was determined. Network analyzes of variant-bearing genes were performed with the String
V11.5 database, and the pathways and processes associated with mutations were identified. A total of
1047 genomic DNA mutations were identified, especially concentrated in the 17th and 12th
chromosomes. The genes with the most frequent variation were determined as FANCA, NOTCH1,
and BRCA1. As a result of the network analysis, it was determined that the terms related to cancer
and developmental processes were enriched. As a result, it is important to identify possible risk
factors, variations that have the potential to affect drug metabolism, and therapeutic target candidates
in astrocytoma, cancer with a low survival, and a poor prognosis. In this context, there is a need for
bioinformatic evaluations in which a higher number of cases are screened and in vitro and in vivo
functional studies support these findings.
Keywords:Astrocytoma, next generatio sequencing (NGS), bioinformatics analysis, targeted therapy
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GİRİŞ
Astrositom, beyindeki yıldız şekilli hücreler olan astrositlerden köken alan en yaygın gliom
tipidir. Astrositom gelişiminde belirlenmiş tek risk faktörü iyonlaştırıcı radyasyona maruz kalmaktır.
Bununla birlikte elektromanyetik dalgalar, kafa travması, mesleki maruziyetler, daha önce radyoterapi
almış olmak ve Turcot, Li - Fraumeni ve NF1 sendromlarının bu kanser için risk faktörü oluşturabileceği
önerilmektedir. İnsidansı yıllık 4,7/100000 kişi şeklindedir. Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) Merkezi
Sinir Sistemi Tümörleri 2021 Sınıflandırmasına (WHO CNS5) göre astrositomlar dört alt tipe
ayrılmıştır. Tedavisinde cerrahi müdahaleyi takip eden radyoterapi, temozolomid ve kemoterapi
uygulaması bulunmakla birlikte sağ kalım oranları 2-5 yıl arasında değişmektedir (Kapoor & Gupta,
2022; Louis et al., 2021; Ludwig & M Das, 2019)
Kişiselleştirilmiş ve hedefe yönelik tedavi uygulamaları güncel kanser araştırmalarının en önemli
parçalarından birini oluşturmaktadır. Astrositomda da tedavi hedeflerinin tanımlanabilmesi bu açıdan
oldukça kritiktir. Çalışmamızda bu doğrultuda astrositomda yeni moleküler tanı hedefi adaylarının
belirlenebilmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM
Çalışmada, derece (grade) III astrositomlu olguya ait üç adet tüm genom sekans (whole genome
sequence, WGS) verisi “.fastq” formatında NCBI/SRA (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/sra) açık kaynak
veritabanından elde edildi. Çalışmaya dahil edilen örneğe ait klinik bilgiler Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. Değerlendirilen örneklerin tanımlayıcı bilgileri
Çalışma No
SRR17276207
SRR17276208
SRR17276210

Örnek

Yaş

Cinsiyet

Doku

Hastalık

Proje No

SAMN24224851

19

Kadın

Kan

Derece
III
astrositom

PRJNA790740

Elde edilen “.fastq” verileri CLC Genomics Workbench 20 (Qiagen Bioinformatics) biyoinformatik
yazılımı kullanılarak işlendi. Bu süreçte ilk olarak eşleşmiş (paired) durumda bulunan okumalar Import
tool kullanılarak programa aktarıldı. Trim tool kullanılarak primerler ve uç bölgelerdeki anlamsız
okumalar uzaklaştırıldı. Güncel referans genom kullanılarak (Homo sapiens; hg38) okumalar
haritalandı. Okumalar varyantlara dönüştürülmesi için resequencing tool ve low frequency variant
detection seçeneği kullanıldı. Haritalanan varyantlar kalite puanlarına göre genel kalite puanı (quality
score) minimum 200, okuma sayısı (read count) minimum 10 olacak şekilde filtrelendi. Üç okumada
ortak olarak bulunan varyantlar resequencing tool ve identify shared variants seçeneği aracılığıyla
varyantların oluşturduğu aminoasit değişiklikleri resequencing tool ve aminoacid changes seçeneği ile
belirlendi. Daha önceden klinik anlamı belirlenmiş olan varyantlar tanımlandı. Tüm varyantlar ve
belirlenen özellikleri dışa aktarıldı.
Varyasyon taşıyan tüm genlerin yolak analizleri STRING V11.5 (https://string-db.org/) veritabanı ile
gerçekleştirildi (Szklarczyk et al., 2021). Tüm analizlerde eşik değeri yüksek güven 0,700 (high
confidence) olarak seçildi. İlişkilerde anlamlılık sınırı p<0,05 olarak kabul edildi. Biological Process
(Gene Ontology), Molecular Function (Gene Ontology), Human Phenotype Ontology (HPO), KEGG
pathway ve DISEASES zenginleştirmeleri gerçekleştirildi. İlişki analizlerinin görselleştirilmesinde ve
değerlendirilmesinde Cytoscape yazılımı kullanıldı (Gustavsen, Pai, Isserlin, Demchak, & Pico, 2019).
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BULGULAR
Belirtilen kalite standartlarına uygun üç örnekte ortak şekilde 1047 adet genomik DNA
mutasyonu belirlendi. Varyantların kromozomlara göre dağılımı Şekil 1a’da gösterilmiştir. En yüksek
varyant yoğunluğu sırasıyla 92 ve 91 varyant taşıyan 17. ve 12. kromozomlarda belirlendi. Alel frekans
ortalaması (Mean allele frequency) 66,45 olarak belirlendi. Belirlenen varyantlar SNV
(single_nucleotide_variant) MNV(multiple_nucleotide_variant), insersiyon ve delesyon şeklindeydi. En
yoğun olarak %87 SNV ve en düşük olarak binde iki ile MNV belirlendi (Şekil 1b).Belirlenen
varyantların %61’inin (635 adet) klinik veritabanında yer alan, daha önceden patojenite ile
ilişkilendirilmiş olduğu belirlendi. Daha önceden patojenite ile ilişkilendirilen varyantlardan 199
tanesinin kanser ilişkili olduğu belirlendi (Şekil 1c).
Toplam 270 farklı gende varyant belirlendi. 117 gende sadece 1 varyant bulunurken, 25 gende 10 ve
üzerinde varyant belirlendi (Şekil 1d).En yüksek sayıda varyant FANCA geninde (44 adet) belirlendi.
Bu geni 39 adet varyant taşıyan NOTCH1 ve 37 adet varyant taşıyan BRCA1 geni takip etti (Şekil 1e).

varyant sayısı

Tüm varyantlardan 106 gende belirlenen 169 tanesinin aminoasit değişimine neden olduğu belirlendi
(Şekil 1f). Aminoasit değişimine neden olan varyantlar en sık olarak SDHA,ARID1B ve FANCA
genlerinde belirlendi (Şekil 1g). Aminoasit değişimi oluşturan varyantlar klinik anlamlılıklarına göre
gruplandırıldığında %78’inin benign/olası benign olduğu belirlendi (Şekil 1h). Bu profil dışında
kalanlardan daha önce kanser ile ilişkilendirilmiş olan toplam on varyant detaylı şekilde Tablo 2’de
verildi.
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b.

c.

gen sayısı
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Gen adı

g.
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Benign/Likely_benign
3;
4%2%
7; 7;
4%
8; 5%
12; 7%

Uncertain_significance
not_provided
drug_response
Conflicting_interpretations_of_pathogen
icity

132; 78%

h.
Şekil 1. Belirlenen varyantların detaylı değerlendirilmesi. a. Kromozomlara göre varyant dağılımı,
b.Varyasyon tiplerine görevaryant dağılımı, c.Patoloji ilişkisine göre varyant dağılımı, d.Varyant
sayısına göre genlerin dağılımı, e.En yüksek sayıda varyant belirlenen genler, f. Aminoasit değişimine
neden olan varyant sayısına göre genlerin dağılımı, g.En yüksek sayıda aminoasit değişimine neden olan
varyant belirlenen genler, h. Klinik anlamlılıklarına göre varyantların dağılımı

Tablo 2. Kanser ile ilişkilendirilmiş varyantların detaylı gösterimi
Lokasyon

CLNSIG

Gen

NC_000001.11:g.1825
risk_factor
RNASEL
85422C>T
NC_000005.10:g.2365 Uncertain_sign
SDHA
13C>T
ificance
Conflicting_int
NC_000005.10:g.2365
erpretations_of SDHA
61G>A
_pathogenicity
NC_000011.10:g.6758
drug_response GSTP1
5218A>G
Conflicting_int
NC_000012.12:g.2147
erpretations_of RECQL
5686T>C
_pathogenicity
NC_000012.12:g.1326 Uncertain_sign
POLE
43513CA[5]
ificance
NC_000016.10:g.6971
drug_response
NQO1
1242G>A
Conflicting_int
NC_000017.11:g.6553
erpretations_of AXIN2
7616GGT[5]
_pathogenicity
NC_000020.11:g.5638
risk_factor
AURKA
6485A>T
NC_000023.11:g.6754 Uncertain_sign
AR
5319A>T
ificance

Ekzon

mRNA değişimi

Aminoasit değişimi

2/7

NM_021133.4:c.1385G>A

NP_066956.1:p.Arg462Gln

10/13

NM_001294332.1:c.1202
C>T

XP_024301911.1:p.Ala401Val

10/13

NM_001294332.1:c.1250
G>A

XP_024301911.1:p.Arg417Gln

5/7

NM_000852.3:c.313A>G

NP_000843.1:p.Ile105Val

10/16 NM_002907.4:c.1088A>G XP_005253521.1:p.Asn363Ser
34/49

NM_006231.3:c.4337_433
8delTG

XP_011533099.1:p.Val1139fs

4/4

NM_000903.3:c.559C>T

NP_001020605.1:p.Pro149Ser

6/11

NM_001363813.1:c.1419_
1421delCCA

XP_011523623.1:p.His474del

4/10

NM_001323303.2:c.91T>
A

XP_016883524.1:p.Phe31Ile

1/8

NM_000044.6:c.173A>T

NP_001334992.1:p.Gln58Leu

Ağ analizi sonucunda zenginleştirme p değeri (PPI enrichment p-value) < 1.0e-16 olarak belirlendi
(Şekil 2).
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Şekil 2. Varyasyon taşıyan genlerin ağ analizi
Ağ analizlerinde FDR değeri 0,05’ten küçük olan etkileşimler anlamlı kabul edildi. Biological Process
(Gene Ontology) ile 1825, Molecular Function (Gene Ontology) ile 177, Human Phenotype Ontology
(HPO) ile 2669, KEGG Pathways ile 175, Disease-gene associations (DISEASES) ile 354 terim
zenginleştirildi. Ağ analizlerinin sonuçları Tablo 3’te detaylı olarak gösterilmiştir.

Tablo 3. Ağ analizlerinin detaylı gösterimi
Kategori

Terim ID

Terim

fdr

Gen sayısı

Arkaplan gen
sayısı

GO:0007275

Multicellular organism
development

1.64E-51

189

5023

GO:0048856

Anatomical structure
development

1.97E-48

191

5402

GO:0032502

Developmental process

3.97E-48

197

5841

GO:0048731

System development

5.22E-47

173

4426

GO:0050896

Response to stimulus

5.22E-47

224

8046

GO:0005515

Protein binding

7.21E-36

198

7026

GO:0005488

Binding

1.35E-25

243

12516

GO:0004672

Protein kinase activity

2.78E-23

51

568

GO Biological Process

GO Molecular
Function
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HPO

KEGG Pathways

DISEASES

GO:0042802

Identical protein binding

4.74E-23

88

1896

GO:0004714

Transmembrane receptor
1.22E-22
protein tyrosine kinase
activity

24

63

HP:0011793

Neoplasm by anatomical
site

1.78E-118

141

730

HP:0002664

Neoplasm

6.27E-118

142

761

HP:0000118

Phenotypic abnormality

1.85E-86

224

5134

HP:0001574

Abnormality of the
integument

2.54E-85

168

2269

HP:0011792

Neoplasm by histology

8.76E-85

87

267

hsa05200

Pathways in cancer

3.83E-64

87

517

hsa04151

PI3K-Akt signaling
pathway

1.72E-36

54

350

hsa05206

MicroRNAs in cancer

1.6E-32

39

160

hsa01521

EGFR tyrosine kinase
inhibitor resistance

2.22E-28

29

78

hsa05225

Hepatocellular carcinoma 7.44E-28

35

160

DOID:162

Cancer

2.48E-97

133

895

DOID:14566

Disease of cellular
proliferation

2.57E-96

137

1012

DOID:0050686

Organ system cancer

5.24E-88

115

677

DOID:4

Disease

7.12E-79

228

5921

DOID:7

Disease of anatomical
entity

4.63E-72

200

4452

SONUÇ VE TARTIŞMA
Astrositom, beş yılın altındaki sağ kalım oranları ve kötü prognozla seyreden en yaygın gliom
türünü oluşturmaktadır. Tedavisinde cerrahi müdahaleyi takip eden radyoterapi, temozolomid ve
kemoterapi uygulaması bulunmakla birlikte hedefli tedavi seçenekleri sınırlıdır (Kapoor & Gupta, 2022;
Louis et al., 2021; Ludwig & M Das, 2019). Güncel kanser araştırmaları konvansiyonel uygulamalardan
çok kişiselleştirilmiş ve hedefe yönelik tedavi seçeneklerinin belirlenmesine yönelmiş durumdadır. Bu
bağlamda çalışmamızda astrositomda yeni moleküler tanı hedefi adaylarının belirlenebilmesi
amaçlanmıştır. Bu amaçla astrositomlu olguya ait yeni nesil sekans verileri açık kaynaktan elde edilmiş,
bu okuma verileri biyoinformatik araçlarla işlenerek mutasyon profilinin değerlendirilebilmesi
sağlanmıştır.
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Çalışmada en yüksek varyant yoğunluğu sırasıyla 17. ve 12. kromozomlarda belirlenmiştir. Kromozom
17 alterasyonları astrositomla ilişkilendirilmiştir (James, Carlbom, Nordenskjold, Collins, & Cavenee,
1989). Bu kromozom TP53ve BRCA1 gibi tümör baskılayıcı genleri taşıdığından astrositomları da
içeren farklı kanserler ile ilişkili olması beklenen bir durumdur. Çalışmamız bu bağlamda literatürle
uyumludur. Bununla birlikte kromozom 12 mutasyonlarını astrositomla ilişkilendiren çalışma sayısı
daha azdır (Sahm et al., 2017). Bu bağlamda kromozom 12 kayıp ve kazanımlarının da astrositomda
araştırılması önemlidir.
Belirlenen varyantların yüzde altmıştan fazlasının klinik veritabanında yer alan, daha önceden patojenite
ile ilişkilendirilmiş varyantlardan oluştuğu belirlenmiştir. Bununla birlikte daha önce klinik olarak
tanımlanmamış olan yaklaşık yüzde kırklık bölümünün detaylı olarak değerlendirilmesi ve astrositomla
olası ilişkisinin belirlenmesi önemlidir. Çalışmada belirlenen ve daha önceden kanser ile
ilişkilendirilmiş olan yaklaşık iki yüz adet varyantın daha geniş örneklemi içeren ayrıca sadece kan değil
kanser ve normal doku örneklerini içeren astrositom olgu gruplarıyla değerlendirilmesi ve özellikle
prognostik belirteçlerle ilişkilendirilmesi oldukça önemlidir.
Çalışmada en yüksek sayıda varyant FANCA geninde belirlenmiştir. FANCA geni Fanconi anemisi ile
ilişkili olmakla birlikte güncel bir çalışmada pediatrik tümörlerde de farklı varyasyonlarının sıklıkla
bulunabileceği belirlenmiştir (Muskens et al., 2020). Astrositom ileri yaş kanseri olduğundan sadece
pediatrik gliomlarda değil astrositomlarda da bu genin mutasyonlarının üzerinde durulması önemli
görülmektedir.
FANCA geninin ardından en yüksek sayıda varyant NOTCH1 geninde belirlenmiştir.NOTCH1 geni
gelişimsel regülatör sinyal yolaklarından biri olan NOTCH sinyalizasyonunda görev alan bir reseptörü
kodlamaktadır. Bu genin alterasyonları, astrositomları da içeren farklı tipte kanserler ile
ilişkilendirilmiştir (Brandt et al., 2015). Çalışmamızda da literatürle uyumlu şekilde NOTCH1
mutasyonlarının astrositom açısından önemli olabileceğini vurgulamaktayız.
En yüksek sayıda varyant belirlenen üçüncü gen ise BRCA1 geni olmuştur. BRCA1 geni kanserlerde en
sık mutasyona uğrayan ve fonksiyon kaybı gösteren DNA tamir genlerinden biridir. Tümör baskılayıcı
özelliği nedeniyle fonksiyon kaybına neden olan mutasyonlar özelikle meme ve over kanserlerinde
temel rol oynamaktadır (Semmler, Reiter-Brennan, & Klein, 2019). Bununla birlikte bu genlerin DNA
tamir mekanizmasını bozarak diğer kanserlerde de görev aldığını gösteren çalışmalar artmaktadır.
Sadece kanser başlangıcında değil gliomlarda temozolomid direnci ile ilişkili olabileceği de
önerilmektedir (Ding et al., 2019). Bu bağlamda çalışmada yüksek sayıda varyant taşıdığı belirlenen bu
genin astrositom genetiğine ışık tutabilmesi bakımından değerlendirilmesi oldukça önemli
görünmektedir.
Belirlenen varyantlar klinik anlamlılıklarına göre gruplandırıldığında yaklaşık yüzde sekseninin benign
ya da olası benign fenotiple ilişkilendirilmiş olduğu belirlenmiştir. Bu profil dışında kalan ve klinik
veritabanında daha önce herhangi bir kanser türü ile ilişkilendirilmiş olan varyantları taşıyan genler
değerlendirildiğinde; RNASEL geninde belirlenen NM_021133.4: c.1385G>ANP_066956.1:
p.Arg462Gln varyantının Liu ve arkadaşları tarafından prostat kanserinde (Liu, Zheng, Lu, & Yang,
2018); AURKA geninde belirlenen NM_001323303.2: c.91T>AXP_016883524.1: p.Phe31Ile
varyantının ise Wang ve arkadaşları tarafından farklı kanserlerde (Wang, Qi, Zhu, Wang, & Nie, 2020)
risk faktörü olarak tanımlandığı belirlenmiştir. Bu mutasyonların astrositomda da risk faktörü oluşturma
potansiyelinin değerlendirilmesinin önemli olduğunu önermekteyiz. Bu çalışmada,GSTP1 geninde
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belirlenen NM_000852.3: c.313A>GNP_000843.1: p.Ile105Val varyantı Li ve arkadaşları tarafından
gastrik kanserde (Li et al., 2010); NQO1 geninde belirlenen NM_000903.3: c.559C>TNP_001020605.1
:p.Pro149Ser varyantı ise Takakuwa ve arkadaşları tarafından akciğer kanserinde (Takakuwa et al.,
2011) kemoterapi direnci ile ilişkilendirilmiştir. Bu iki varyantın astrositomda da ilaç direnci ve
yanıtında oynayabileceği potansiyel rolün değerlendirilmesi önemlidir.
Ayrıca SDHA, RECQL, AXIN2, POLE, SDHA ve AR genlerinde belirlediğimiz varyasyonların da farklı
kanserlerde farklı patojenite durumları ile ilgili olması ve birbiri ile farklılaşan kriterleri içerecek şekilde
sınıflandırılmış olması, bu alterasyonların astrositomda araştırılmasının önemini vurgulamaktadır.
Sonuç olarak düşük sağ kalım ve kötü prognoza sahip bir kanser olan astrositomda olası risk
faktörlerinin, ilaç metabolizmasını etkileme potansiyeli olan varyasyonların ve tedavi hedefi adaylarının
belirlenebilmesi önemlidir. Bu bağlamda daha yüksek sayıda olgunun tarandığı biyoinformatik
değerlendirmelere ve bu değerlendirmeleri in vitro ve in vivo fonksiyonel deneylere ihtiyaç
duyulmaktadır.
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Anaplastik astrositomda mitokondriyal DNA mutasyonları
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Özet
Anaplastik astrositom, III. derece astrositomları içermektedir. Sağ kalım süresi 2-5 yıl arasında
değişmektedir. Mitokondriler hücrelerin enerji ihtiyacını karşılayan ve kendine ait genomları bulanan
organellerdir. Mitokondriyal DNA mutasyonları hücrenin enerji metabolizmasını doğrudan
etkileyebilme potansiyelleri nedeniyle kanserleri de içeren farklı hastalıklarda önemli rol
oynamaktadır. Çalışmada anaplastik astrositomda mitokondriyal DNA mutasyonlarının belirlenmesi,
bu mutasyonların potansiyel etkilerinin tanımlanması amaçlanmıştır. Bu amaçla anaplastik
astrositomlu olgunun kan dokusundan elde edilen üç adet yeni nesil sekans okuma dosyası NCBI/SRA
veritabanından açık kaynak olarak elde edilmiş, CLC Genomic Workbench 20 (Qiagen)
biyoinformatik yazılımıyla değerlendirilmiş ve mitokondriyal DNA mutasyonları filtrelenmiştir.
String V11.5 veritabanı ile ağ analizleri gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, MT-RNR1, MT-CO3, MTND4, MT-CYB ve MT-ND6 genleri üzerinde toplam 22 adet mitokondriyal DNA mutasyonu
belirlenmiştir. Bu mutasyonların enerji metabolizmasının yanında nörolojik gelişim, nörodejeneratif
hastalıklar ve ilaç direnci gibi farklı süreçlerde yer aldığı belirlenmiştir. Sonuç olarak çalışmamız,
daha önce detaylı şekilde araştırılmamış olan mitokondriyal DNA mutasyonlarının anaplastik
astrositomdaki potansiyel rolüne ışık tutması bakımından önemlidir. Elde edilen bulguların daha geniş
örneklem ve ileri deneylerle desteklenmesi, agresif bir kanser türü olan anaplastik astrositomun
moleküler genetiği açısından oldukça önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Anaplastik astrositom, yeni nesil sekans (NGS), mitokondriyal DNA
Abstract
Anaplastic astrocytoma includes grade III astrocytomas. Survival time varies between 2-5 years.
Mitochondria are organelles that meet the energy needs of cells and have their own genomes.
Mitochondrial DNA mutations play an important role in different diseases, including cancers, due to
their potential to directly affect the energy metabolism of the cell. This study, it was aimed to identify
mitochondrial DNA mutations in anaplastic astrocytoma and to describe the potential effects of these
mutations. For this purpose, three new generation sequence read files obtained from the blood tissue
of the case with anaplastic astrocytoma were obtained as open source from the NCBI/SRA database,
evaluated with the CLC Genomic Workbench 20 (Qiagen) bioinformatics software, and
mitochondrial DNA mutations were filtered out. Network analyzes were performed with the String
V11.5 database. In the study, a total of 22 mitochondrial DNA mutations were identified on the MTRNR1, MT-CO3, MT-ND4, MT-CYB, and MT-ND6 genes. It has been determined that these
mutations are involved in different processes such as energy metabolism, neurological development,
neurodegenerative diseases, and drug resistance. In conclusion, our study is important in terms of
shedding light on the potential role of mitochondrial DNA mutations in anaplastic astrocytoma, which
has not been investigated in detail before. Supporting the findings with a larger sample and further
experiments is very important in terms of the molecular genetics of anaplastic astrocytoma, which is
an aggressive cancer type.
Keywords: Anaplastic astrocytoma, next generation sequencing (NGS), mitochondrial DNA
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GİRİŞ
Anaplastik astrositom, astrositlerden köken alan gliom tiplerinin en yaygınıdır. Anaplastik
astrositom, Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) Merkezi Sinir Sistemi Tümörleri 2021 Sınıflandırmasına
(WHO CNS5) göre derece (grade) III astrositomları içermektedir. Erkek: kadın insidansı 1.87:1'dir.
Ortalama yaşı 40’tır ve genellikle yetişkinlerde görülür. Tedavisinde cerrahi müdahale, radyoterapi,
temozolomid ve procarbazine, lomustine, vincristineden oluşan kemoterapi uygulaması bulunmakla
birlikte sağ kalım oranları beş yılın altındadır. Düşük sağ kalım oranları nedeniyle astrositomda da
patogenezi yürüten moleküler mekanizmaların ve tedavi hedeflerinin tanımlanması oldukça kritiktir
(Kapoor & Gupta, 2022; Law et al., 2006; Louis et al., 2021).
Mitokondriler, hücrelerin enerji üretiminden sorumlu temel organeldir. Mitokondriyal DNA adı verilen,
kendilerine ait genomları bulunmaktadır. Hücrelerin enerji ihtiyacına bağlı olarak hücreden bağımsız
şekilde çoğalabilmektedirler. Mitokondriyal DNA, yaklaşık 16569 baz çiftinden oluşan 107 Dalton
ağırlığında, histon içermeyen dairesel çift sarmallı bir DNA molekülüdür. 37 gen kodlamaktadır.
Mitokondriyal DNA, farklı guanin-timin baz bileşimi nedeniyle farklı yoğunluklara sahip olan iki zincir
içermektedir. Ağır (H) iplik, iki rRNA (12S ve 16S), 12 polipeptit ve 14 adet tRNA genine sahipken,
hafif (L) iplik, sekiz tRNA'yı ve bir polipeptidi kodlar. Kodlanan 13 protein ürününün tümü, oksidatif
fosforilasyon sistemini oluşturan enzim komplekslerinin bir parçasıdır. Her hücrede 103-104 tane
mitokondri, her mitokondride 2-12 mitokondriyal DNA kopyası bulunmaktadır. Mitokondride
gerçekleşen oksidatif solunumla oluşan O2 radikallerinin yoğunluğu, histon bulunmaması, tamir
mekanizmasının zayıf olması, replikasyon hızının yüksek olması, intron bölgelerinin bulunmaması
mutasyon oranının nükleer genoma göre daha yüksek olmasına neden olmaktadır (Amorim, Fernandes,
& Taveira, 2019; Kopinski, Singh, Zhang, Lott, & Wallace, 2021). Kanserde enerji metabolizması kritik
öneme sahip olduğundan, mitokondriyal DNA mutasyonlarının da bu süreçte kritik öneme sahip olduğu
öngörülmektedir (Abbaszade, Bagca, & Avci, 2021).
Bu bağlamda çalışmada anaplastik astrositomda mitokondriyal DNA mutasyonlarının potansiyel
rolünün değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM
Çalışmada anaplastik astrositomlu on dokuz yaşındaki kadın olgunun (Sample
ID:SAMN24224851) kan dokusuna ait üç adet .fastq okuma dosyası (Run ID: SRR17276207,
SRR17276208, SRR17276210) NCBI/SRA (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/sra) açık kaynak
veritabanından elde edilerek değerlendirildi. Verilerin değerlendirilmesinde CLC Genomics Workbench
20 (Qiagen Bioinformatics) biyoinformatik yazılımı kullanıldı. Üç okuma dosyasına ait .fastq dosyaları
yazılıma aktarıldı (Import/ Illumina/ Illumina High Throughput Sequencing Import/ Paired reads).
Primerler kırpıldı (Prepare sequencing data/ Trim reads). Okumalar referans genomla haritalandı
(Toolbox/ Resequencing Analysis/ Map Reads to Reference/ Homo sapiens; hg38). Varyantlar belirlendi
(Toolbox/ Resequencing Analysis/ Variant Detection/ Low Frequency Variant Detection). Varyantlar
kalite puanına göre filtrelendi (Filter/ Quality score≥100 ve Filter/ read count≥10). Ortak varyantlar
tanımlandı (Toolbox/ Resequencing Analysis/ Variant Comparision/ Identify shared variants).
Mitokondriyal DNA mutasyonları filtrelendi (Chromosome MT). Aminoasit değişiklikleri tanımlandı
(Toolbox/ Resequencing Analysis/ Variant Annotation/ Aminoacid changes). Daha önceden klinik
anlamı belirlenmiş olan varyantlar ve patojenite özellikleri belirlendi (Toolbox/ Resequencing Analysis/
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Variant Detection/ Identify Known Mutations from Mappings/ Keep variants with exact match in the
track of known variants/ Homo sapiens (hg38) clinical variants in dbSNP).
Protein kodlayan genlerin yolak analizleri STRING V11.5 veritabanı ile gerçekleştirildi (https://stringdb.org/) (Szklarczyk et al., 2021). Eşik değeri 0,4; anlamlılık sınırı p<0,05 olarak değerlendirildi.
Biological Process (Gene Ontology), Molecular Function (Gene Ontology), Cellular Component (Gene
Ontology), KEGG ve DISEASES zenginleştirmeleri yapıldı.
BULGULAR
Belirtilen kalite standartlarına uygun üç örnekte ortak şekilde 22 adet mtDNA mutasyonu
belirlendi. Belirlenen varyantlar SNV ve delesyon şeklindeydi. Frekans ortalaması (Mean allele
frequency) 98,47 olarak belirlendi. Varyantlar MT-RNR1, MT-CO3, MT-ND4, MT-CYB ve MT-ND6
genleri üzerinde belirlendi (Tablo 1).
Tablo 1. Belirlenen varyantların detaylı gösterimi
Bölge

Tip Ref Alel Frekans

Klinik
veritabanı

Gen

Varyasyon

73

SNV

A

G

100,00

MT-RNR1 YP_003024026.1:c.-3234A>G; YP_003024027.1:c.-4397A>G

263

SNV

A

G

100,00

not_provided MT-RNR1 YP_003024026.1:c.-3044A>G; YP_003024027.1:c.-4207A>G

357

SNV

A

G

88,89

MT-RNR1 YP_003024026.1:c.-2950A>G; YP_003024027.1:c.-4113A>G

471

SNV

T

C

100,00

MT-RNR1 YP_003024026.1:c.-2836T>C; YP_003024027.1:c.-3999T>C

499

SNV

G

A

95,24

MT-RNR1 YP_003024026.1:c.-2808G>A; YP_003024027.1:c.-3971G>A

750

SNV

A

G

100,00

not_provided MT-RNR1 YP_003024026.1:c.-2557A>G; YP_003024027.1:c.-3720A>G

827

SNV

A

G

93,12

drug_response MT-RNR1 YP_003024026.1:c.-2480A>G; YP_003024027.1:c.-3643A>G

1438 SNV

A

G

100,00

1819 SNV

T

C

100,00

MT-RNR1 YP_003024026.1:c.-1488T>C; YP_003024027.1:c.-2651T>C

2706 SNV

A

G

100,00

MT-RNR1 YP_003024026.1:c.-601A>G; YP_003024027.1:c.-1764A>G

3107

Del

N

-

100,00

MT-RNR1 YP_003024026.1:c.-200delN; YP_003024027.1:c.-1363delN

4820 SNV

G

A

94,44

MT-RNR1 YP_003024026.1:c.*560G>A; YP_003024027.1:c.351G>A

11719 SNV

G

A

100,00

MT-CO3 YP_003024032.1:c.*1730G>A; YP_003024033.1:c.*1316G>A

13590 SNV

G

A

96,67

MT-ND4 YP_003024035.1:c.*1454G>A; YP_003024036.1:c.1254G>A

14440 SNV

A

G

100,00

MT-CYB

YP_003024036.1:c.*292A>G; YP_003024037.1:c.234T>C

14766 SNV

C

T

100,00

Benign

MT-CYB

YP_003024036.1:c.*618C>T; YP_003024037.1:c.-93G>A

15326 SNV

A

G

100,00

Benign

MT-CYB YP_003024036.1:c.*1178A>G; YP_003024037.1:c.-653T>C

15535 SNV

C

T

100,00

Benign

MT-RNR1 YP_003024026.1:c.-1869A>G; YP_003024027.1:c.-3032A>G

MT-CYB YP_003024036.1:c.*1387C>T; YP_003024037.1:c.-862G>A

9. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi

397

16136 SNV

T

C

100,00

MT-CYB YP_003024036.1:c.*1988T>C; YP_003024037.1:c.-1463A>G

16217 SNV

T

C

97,92

MT-ND6 YP_003024037.1:c.-1544A>G; YP_003024038.1:c.*331T>C

16298 SNV

T

C

100,00

MT-ND6 YP_003024037.1:c.-1625A>G; YP_003024038.1:c.*412T>C

16519 SNV

T

C

100,00

MT-ND6 YP_003024037.1:c.-1846A>G; YP_003024038.1:c.*633T>C

Üç örnekte ortak olarak 21 adet SNV (single_nucleotide_variant) 1 adet delesyon belirlendi (Şekil 1a).
MT-RNR1 geninde on iki adet, MT-CO3 ve MT-ND4 genlerinde birer adet, MT-CYB geninde beş adet,
MT-ND6 geninde üç adet varyant belirlendi (Şekil 1b). Belirlenen varyantlardan altı tanesi daha önce
tanımlanmış ve klinik veritabanı ile eşleştirilmiştir (Şekil 1c). Klinik veritabanında yer alanlardan iki
tanesinin işlevi tanımlanmamış (not_provided), üç tanesi benign özellikle ilişkilendirilmiş, bir tanesi ise
ilaç yanıtı ile ilişkilendirilmiştir (Şekil 1d). Belirlenen varyantların ilişkilendirilmiş olduğu farklı
sendromlar Şekil 1e’de gösterilmiştir.
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Şekil 1. Belirlenen varyantların detaylı değerlendirilmesi. a. Mutasyon tipine göre varyant dağılımı, b.
Genlere göre dağılımı göre varyant dağılımı, c. Klinik veritabanı ile eşleşme durumuna göre varyant
dağılımı, d. Klinik veritabanındaki tanımlarına göre dağılım, e. Sendromla ilişkili varyantların dağılımı

Mutasyon taşıyan protein kodlayan genlerin (MT-CO3, MT-ND4, MT-CYB, MT-ND6) ağ analizleri
String V11.5 veritabanı ile gerçekleştirildi. İlişki düzeyi 0.4 olarak seçildi. Zenginleştirme p değeri (PPI
enrichment p-value) 7.34e-10 olarak belirlendi (Şekil 2a). Bu genlerle en yakın ilişkili beşer gen
belirlendi. Zenginleştirme p değeri (PPI enrichment p-value) 2.22e-16 olarak belirlendi (Şekil 2b).

a.
b.
Şekil 2. Ağ analizlerinin şematik gösterimi. a. Sadece MT-CO3, MT-ND4, MT-CYB, MT-ND6 genlerini
içeren ağ analizi b. MT-CO3, MT-ND4, MT-CYB, MT-ND6 genleri ve en yakın ilişkili oldukları beşer
geni içeren ağ analizi

Ağ analizlerinde FDR değeri 0.05’ten küçük olan etkileşimler anlamlı kabul edildi. Biological Process
(Gene Ontology) ile 3 terim, Molecular Function (Gene Ontology) ile 1 terim, Cellular Component
(Gene Ontology) ile 4 terim, KEGG Pathways ile 9 terim, Disease-gene associations (DISEASES) ile 4
terim zenginleştirildi. Ağ analizlerinin sonuçları Tablo 2’de detaylı olarak gösterilmiştir.
Tablo 2. Ağ analizlerinin detaylı gösterimi
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observed
Gen Sayısı

2,35 5,62E-06

MT-CYB,MTND6,MT-ND4,MTCO3

GO:0015990

Electron transport coupled
proton transport

2

5

3,29 0,00085

MT-CYB,MT-ND4

GO:1902600

Proton transmembrane
transport

3

150

1,99 0,002

MT-CYB,MTND4,MT-CO3

Molecular Function GO:0016491
(Gene Ontology)

Oxidoreductase activity

4

726

1,43 0,0062

MT-CYB,MTND6,MT-ND4,MTCO3

Cellular Component GO:0070469
(Gene Ontology)

Respirasome

4

95

2,31 1,05E-06

MT-CYB,MTND6,MT-ND4,MTCO3

GO:0005743

Mitochondrial inner
membrane

4

480

1,61 0,00025

MT-CYB,MTND6,MT-ND4,MTCO3

GO:0098803

Respiratory chain complex

3

80

2,26 0,00025

MT-CYB,MTND4,MT-CO3

GO:0070069

Cytochrome complex

2

32

2,49 0,0036

MT-CYB,MT-CO3

hsa00190

Oxidative phosphorylation

4

130

2,18 7,06E-07

MT-CYB,MTND6,MT-ND4,MTCO3

hsa04714

Thermogenesis

4

229

1,93 3,29E-06

MT-CYB,MTND6,MT-ND4,MTCO3

hsa05012

Parkinson disease

4

240

1,91 3,29E-06

MT-CYB,MTND6,MT-ND4,MTCO3

hsa05020

Prion disease

4

265

1,87 3,29E-06

MT-CYB,MTND6,MT-ND4,MTCO3

hsa05016

Huntington disease

4

298

1,82 3,74E-06

MT-CYB,MTND6,MT-ND4,MTCO3

KEGG
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Eşleşen
genler

87

FDR

4

Güç

Mitochondrial atp synthesis
coupled electron transport

Arkaplan
gen sayısı

Tanım ID
GO:0042775

Tanım

Ağ analizi
Biological Process
(Gene Ontology)
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DISEASES

hsa05010

Alzheimer disease

4

355

1,74 6,03E-06

MT-CYB,MTND6,MT-ND4,MTCO3

hsa05014

Amyotrophic lateral sclerosis 4

352

1,74 6,03E-06

MT-CYB,MTND6,MT-ND4,MTCO3

hsa01100

Metabolic pathways

4

1447

1,13 0,0013

MT-CYB,MTND6,MT-ND4,MTCO3

hsa04260

Cardiac muscle contraction

2

87

2,05 0,0046

MT-CYB,MT-CO3

DOID:705

Leber hereditary optic
neuropathy

4

11

3,25 9,76E-10

MT-CYB,MTND6,MT-ND4,MTCO3

DOID:700

Mitochondrial metabolism
disease

4

173

2,05 7,06E-06

MT-CYB,MTND6,MT-ND4,MTCO3

DOID:3652

Leigh disease

3

72

2,31 0,00013

MT-ND6,MTND4,MT-CO3

DOID:3687

MELAS syndrome

2

4

3,39 0,00026

MT-ND6,MT-ND4

SONUÇ VE TARTIŞMA
Anaplastik astrositom, astrositlerden köken alan gliom tiplerinin en yaygın ve kötü prognozla
karakterize sınıfını oluşturmaktadır. Düşük sağ kalım oranları nedeniyle anaplastik astrositomda da
patogenezi yürüten moleküler mekanizmaların ve tedavi hedeflerinin tanımlanması önemlidir (Kapoor
& Gupta, 2022; Law et al., 2006; Louis et al., 2021). Hücrenin enerji metabolizmasından sorumlu
organel olan mitokondriler, kendilerine ait genomlara sahiptir. Mitokondriyal DNA mutasyonları,
kanserleri de içeren pek çok hastalıkta önemli rol oynamaktadır (Abbaszade et al., 2021; Amorim et al.,
2019; Kopinski et al., 2021). Bu bağlamda çalışmada anaplastik astrositomda mitokondriyal DNA
mutasyonlarının potansiyel rolü değerlendirilmiştir.
Çalışmada anaplastik astrositomlu olgunun yeni nesil sekans örneklerinde MT-RNR1, MT-CO3, MTND4, MT-CYB ve MT-ND6 genlerinde farklı varyasyonlar belirlenmiştir. Bu genlerden MT-RNR1
mitokondriyal proteinlerin üretiminde görev alan 12S rRNA’yı kodlamaktadır. MT-ND4 ve MT-ND6
Kompleks I; MT-CYB Kompleks III ve MT-CO3 Kompleks IV’te görev almaktadır. Bu kompleksler
oksidatif fosforilsyonla ATP üretiminde görev almaktadır. Warburg etikisi ve kanserlerde artmış glikoz
tüketimi nedeniyle mitokondri mutasyonlarının kanserde kritik rol oynadığı bilinmektedir (Abbaszade
et al., 2021). Bununla birlikte bu genlere ait mutasyonların astrositomla ilişkilendirildiği çalışmalar
sınırlıdır. Triska ve arkadaşlarının 2019 yılında gerçekleştirdiği pediatrik kanserleri içeren çalışmada,
çocukluk çağı beyin kanserlerinde MT-CO3 ve MT-ND6 mutasyonlarının sıklıkla görüldüğü
belirlenmiştir. Ancak anaplastik astrositomun çocukluk çağında sık görülmemesi nedeniyle çalışmada
değerlendirilen kanserler arasında astrositom bulunmamaktadır (Triska et al., 2019). Yine aynı
401
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çalışmada MT-ND4 ve MT-CYB gen mutasyonları ise farklı hematolojik malignitelerle ve sarkomlarla
ilişkilendirilmiştir. 12S rRNA’yı kodlayan MT-RNR1 geni ve diğer rRNA gen mutasyonları ise tüm
kanser olgularında belirlenmiştir. Bu çalışmada mitokondriyal DNA mutasyonlarının kanser türlerine
özgü ve ayırıcı olabileceği önerilmiştir (Triska et al., 2019). MT-CYB geninin varyasyonlarının Leigh
sendromu ile ilişkili olduğu bilinmektedir. Çalışmada da belirlenen NC_012920.1:m.14766C>T ve
NC_012920.1:m.15326A>G varyasyonları bu hastalıkla ilişkilendirilmiştir. Bu sendrom nörolojik
sistemi oluşturan hücrelerden köken aldığından astrositomda da benzer profilin oluşması dikkat
çekicidir. Bu varyantlar aynı zamanda ailesel meme kanseri ile de ilişkili durumda olduğundan
astrositomda da önemli rol oynayabileceğini öngörülebilecektir. MT-RNR1 geninin varyasyonlarının
meme kanserinde ilaç metabolizması ile ilişkili olabileceği gösterilmiştir. Bu gende belirlenen
NC_012920.1:m.827A>G mutasyonu meme kanserinde gentamisin direnci ile ilişkilendirilmiş, aynı
zamanda sendromik olmayan işitme kaybı ve sağırlık ile ilişkilendirilmiştir. Bu sonuç, mitokondri
genlerinin sadece enerji metabolizmasını değil farklı süreçleri de etkileyebileceğini göstermesi
bakımından önemlidir. MT-RNR1 geninin polimorfizmlerinin heptoselüler ve gastrik kanserde
prognozla ilişkili olabileceği de gösterilmiştir (Bernard et al., 2021; Cavalcante et al., 2019; Lin et al.,
2021). Bu genin varyasyonlarının farklı kanserlerde rol oynaması, astrositomda da önemli olabileceğini
bir kez daha vurgulamaktadır.
Mutasyon taşıyan genlerin Biological Process (Gene Ontology), Molecular Function (Gene Ontology)
ve Cellular Component (Gene Ontology) analizlerinde, beklendiği şekilde oksidatif fosforilasyon ilişkili
terimler zenginleşmiştir. Bu durum astrositomda da mitokondri dinamiklerinin önemini vurgulaması
bakımından dikkat çekicidir. Bununla birlikte KEGG ve DISEASES yolak analizleri sonucunda bu
genlerin Parkinson, Huntington, Alzheimer ve ALS hastalıklarını içeren nörodejeneratif hastalıklarla da
ilişkili olduğu tanımlanmıştır. Bu açıdan bu genlerin glial hücrelerden köken alan kanserlerde de rol
oynayabileceği öngörülebilecektir.
Sonuç olarak, Warburg etikisi ve kanserlerde artmış glikoz tüketimi nedeniyle mitokondri
mutasyonlarının kanserde kritik rol oynadığı bilinmektedir. Çalışmamızda da bu doğrultuda mutasyon
taşıyan genlerin oksidatif fosforilasyon sürecinde yer aldığı gösterilmiştir. Bununla birlikte
mitokondride kodlanan genlerin sadece enerji metabolizmasını değil farklı süreçleri de
etkileyebileceğinin ağ analizleri ile belirlenmiş olması nörolojik hastalıklarda da rol alan bu
mutasyonların astrositomda da araştırılmasının kritik önemini vurgulamaktadır.
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Özet
Amaç: Bu araştırma prematüre bebeği olan babalara web ortamında yapılan planlı eğitimin rol algısı
ve bakım becerilerine etkisinin değerlendirmek amacıyla yarı deneysel olarak planlanmıştır.
Yöntem: Bu araştırma yarı deneysel tipte 15 Mart 2010-01 Ocak 2012 tarihleri arasında planlanan bu
araştırmaya 30 çalışma-30 kontrol grubu baba katılmıştır. Veriler web tabanlı olarak Tanıtıcı bilgi
formu, evlilik uyum ölçeği, babalık rolü algı ölçeği ve erken doğan bebek bakımına yönelik başarı
testi kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, ki-kare, bağımsız
gruplarda t- testi ile tekrarlanan ölçümlerde varyans analizi kullanılmıştır.
Bulgular: Babaların yaş ortalaması çalışma grubu babalarda 29.46±4.52, kontrol grubu babalarda ise
31.6±4.78’dir. Web tabanlı eğitim sonrasında evlilik uyumları ve babalık rolü algısı puan
ortalamalarının çalışma grubu babalarda kontrol grubundaki babalara göre daha yüksek olduğu
saptanmıştır.
Sonuç: Araştırma sonuçlarımıza göre web tabanlı eğitim odaklı girişimin babaların evlilik uyumları,
babalık rolü algısı ve başarı testlerinde etkili olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Eğitim; Baba; Prematüre; Rol algısı, Web tabanlı.
Abstract
Objective: This study was designed as a semi-experimental study in order to assess the effects of
web-based planned education given to fathers with premature babies on their role perceptions and
care skills.
Methods: This research, 15 March 2010-01 January 2012, planned in a quasi-experimental type,
involved 30 study-30 control groups of fathers. The data were collected web-based using the
Introductory fact sheet, marriage fit scale, fatherhood role perception scale, and successful test for
prematurely born baby care. In the analysis of the data, descriptive statistics, chi-square, t-test in
independent groups, and analysis of variance were used in repeated measurements.
Results: The mean age of fathers was 29.46±4.52 for working group fathers and 31.6±4.78 for control
group fathers. After web-based education, it was found that the average score for marital compliance
and fatherhood role perception was higher in working group fathers than fathers in the control group.
Conclusion: According to our research results, the web-based education-oriented initiative was found
to be effective in fathers' marital harmony, fatherhood role perception, and success tests.
Keywords: Education; Father; Preterm; Role perception; Web-based.
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INTRODUCTION
Intensive care units with life-saving equipment are defined as areas of treatment and care that
are used to be beneficial in the best sense to infants in danger of life (Terzi&Kaya 2011). Babies born
before the thirty-seventh week of pregnancy are referred to as preterm (Altay et al. 2020; Doğru &Topan,
2021). Preterm births are newborns born during 20-36 gestation weeks, and the frequency is increasing
in many countries around the world (Doğru &Topan, 2021; Türkyılmaz et al. 2019).
The concept of a father is defined as male, first-degree male relative, child-having male, protective and
guardianship, which is a factor in the birth of a child. The role of fatherhood is explained as the duties
and responsibilities of the man towards his child, which are shaped later by the society in which he is
located (Belli et al. 2021; Kırağ & Çakır, 2019; Koçatepe & Bilgi, 2018). The postpartum period is an
important transition period that sees significant psychological and social changes as well as physical
changes (Döner et al. 2021). Admitting the baby to the neonatal intensive care unit for any reason is
often unexpected for parents and is a source of intense stress (Balacan et al.2020; Batman & Şeker 2019;
Özbey et al. 2020; Zengin et al. 2021). In addition to changes in the family, stress factors for parents are
that the hospital environment is foreign, different, encounter tools they do not know, and their role in
the care of their children changes. These stressors cause fathers as well as mothers to experience anxiety
and concern (Doğru &Topan, 2021; Yayan et al. 2019).
It is stated that parents who have strong parent-infant attachment in the prenatal period are also strong
in the postnatal period. Increasing the father's involvement in infant care increases father-infant
attachment, as well as reduces the mother's burden of infant care, relieves the mother, creates the
opportunity for the mother to participate in different activities, supports the career advancement of the
working mother, and reduces the risk of the mother to experience postpartum depression (Akman et
al.2021; Bal & Koç,2020).
Pediatric nurses have very important roles in this sense, but parents should take initiative knowing that
baby bonding is a socio-cognitive process that develops as a result of positive experiences (Kara&
Çetinkaya, 2019; Özbey et al. 2020). Therefore, parents whose baby is monitored in the neonatal
intensive care unit have important roles in identifying, evaluating, and regulating compliance in
domestic relations during the end-of-birth period. Making parents feel ready to be discharged as well as
facilitating participation in the process is an important responsibility for health workers. It is important
that the discharged preterm babies can receive adequate care outside the hospital and that the family can
take care of their baby independently and distinguish between adverse or unusual situations to maintain
their health (Hamide zengin et al. 2021;Kara &Çetinkaya, 2019). Healthcare workers today have begun
to fulfill different types of training and counseling roles through changes and advances in information
technology. With the development of technology, there are changes in the field of education as well as
in many areas. Especially because of the change in teaching methods and techniques, learning becomes
independent of time and space. The benefits of sharing information on the web with the development of
internet technology have allowed this environment to be used in the field of education (Özdemir, 2017).
Our studies on the subject have determined that there is no web page prepared for fathers with premature
babies.
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Research Question
What are the effect effects of web-based planned education given to fathers with premature babies on
their role perceptions and care skills?
MATERIAL AND METHOD
Purpose and Type of Study
With this study, it was planned semi-experimental study in order to assess the effects of web-based
planned education given to fathers with premature babies on their role perceptions and care skills.
Population and Sample of the Research
The semi-experimental type of research was conducted in the Neonatal Intensive Care Unit of a
University Hospital in Izmir between 15 March 2010-01 January 2012.
The population of the study consisted of the fathers of preterm infants who were diagnosed as preterm
infants in Ege University Children's Hospital Neonatology Department between 15 March 2010-01
January 2012 and were followed up in the 1st and 2nd units of the X University Children's Hospital
Neonatal Intensive Care Unit.
Power analysis has been done to determine the number of fathers to sample. For the power analysis, a
pre-application study was carried out with 10 fathers before the study, and when the effect size is
accepted as 0.8 in line with the calculations made in the G-Power 3.1 Demo package program, it was
determined that at least 30 fathers in each group would be sufficient for 80% power. As a result of the
analysis, a total of 60 fathers were assigned to the study group (n = 30) and control group (n = 30). As
criteria for inclusion in research; at least primary school graduates, who know how to use computers,
who can connect to the internet and track information through web pages, who can come to visit their
baby at least once 1 a day to squawk, and who agree to participate in research are included in the study.
Data Collection Tools
As data collection tools, introductory information form, Marital Adjustment Scale, Young-Parents
Dispute Measurement, and Success Test for Premature Baby Care were used.
The Introductory Information Form was prepared by the researchers and includes total (n = 18)
sociodemographic data including age, educational status, income level, work status, occupation, year of
marriage, etc.
The Marriage Adjustment Scale, was developed by Locke and Wallace (1959). The scale created to
measure marriage harmony is made up of 15 items. One of these clauses measures general compliance,
eight measures areas of agreement, and six measures conflict resolution, commitment, and
communication. Scores on the scale are increasing from mismatch to compliance. The highest
compliance score to be obtained from the scale is 158 and the lowest compliance score is 2. It was
translated into Turkish by Tutarel-Kışlak (1999).
Fatherhood Role Perception Scale, was developed by Kuzucu in 1999. This scale is a 5-degree Likerttype scale that can be applied both individually and in groups. The perception of fatherhood role in the
scale is measured with 25 expressions, 14 of which are positive and 11 of which are negative. Positive
items were scored from 1 to 5, and negative items were scored from 5 to 1. The negative substances of
the scale are, respectively: 2, 4, 8, 11, 12, 16, 20, 22, 23, 24, 25. Other items are positive. The success
test for premature infant care, the study, and the control group were developed to determine the level of
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knowledge of fathers' care skills in premature infant care. In deciding the scope validity of the test,
expert opinions were taken from ten people, including eight faculty members specializing in their field
(Child Health and Disease Nursing, Hospital for Child Health and Diseases Neonatology Branch,
Faculty of Educational Sciences) and two Neonatal Intensive Care responsible nurses. The obtained
scores were analyzed with Kendall's coefficient of concordance test. Expert opinions were statistically
consistent (p=0.499, p>0.05).
The web page was also created through the world wide web and received support from a private design
company. In the development of the software, Microsoft Visual Studio.NET 2005 was used as a tool,
C# as the programming language, Microsoft SQL SERVER 2005 as the database, Microsoft Silverlight
and Ajax technologies were used to provide ease of use in the interface. The site supports Microsoft
Internet Explorer, Mozilla Firefox, and major web browsers used worldwide. The web page also includes
an early-born baby care training booklet that working group fathers can follow. In this booklet, the
definition of preterm baby, gestational week, types, reasons, reasons for being followed in intensive
care, premature baby characteristics, possible health problems, nutrition, breastfeeding, discharge, first
examination after discharge, growth and developmental evaluation, post-discharge procedures,
flatulence, baby holding positions, clothing selection and dressing, bottom cleaning, room arrangements,
prevention of home accidents are included and is a training book prepared by the researcher.
DISCERN (the list used in decision-making on the suitability and quality of written materials) was used
to test the intelligibility and reading eligibility of the training booklet to be applied to the study group.
DISCERN is a tool developed by a project team and supported by the Library of Britain and the National
Health Service Research Development Program. It is used to test the intelligibility and use of written
educational materials prepared for healthcare recipients to be informed on health-related issues in terms
of quality characteristics (Charnock 1998). The obtained scores were analyzed with Kendall's coefficient
of concordance test. Expert opinions were statistically consistent (p=0, 304, p>0.05).
Ethical Approval
For the implementation of the research, the necessary permissions were obtained from the Scientific
Ethics Committee of the X University's School of Nursing, the Department of Neonatology of the
Children's Hospital, and the scale holders used in the research. In addition, the fathers covered by the
research were given written consent to their participation by the researcher about the research.
Evaluation of Data
The analysis of data from the research was done using the Statistical Package for Social Science (SPSS)
18.0 package program. The data obtained were evaluated by percentage (%), χ²analysis and t-test
(independent samples t-test) in independent groups, and variance analysis in repeated measurements.

RESULTS
The mean age of the fathers in the study group was 29.46±4.52. It was determined that 56.7%
of the fathers were between the ages of 30-and 35, 96.7% had a profession, 50% had an income level
equal to their expenses, and 63.3% had read material about baby care. It was determined that the average
age of the fathers in the control group is 31.60±4.78, 60% of the fathers are high school graduates, 41.4%
are self-employed, and 63.3% are between 1-5 years of marriage year and 61.5% read about baby care
materials from the internet.
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The average score of the first follow-up of the fathers in the study group on the Marital Adjustment
Scale in the study was 22.76±3.35, and that of the fathers in the control group was 21.36±2.07. The
second follow-up score average on the scale was 45.10±2.42 for fathers in the study group and
43.20±2.84 for fathers in the control group. There was no statistically significant difference between the
study and control groups in terms of both first and second follow-up and score averages (p>0.05) (Table
1).
Table 1. Distribution of fathers the marital adjustment scale score averages

The Marital
Adjustment Scale

First
follow-up

Second
follow-up

Study group

Control group

X±SS

X±SS

22.76 ±3.35

21.36 ±2.07

45.10±2.42

43.20±2.84

t

p
1.942

0.058

2.783

0.007

In the study, it was determined that the first follow-up score averages of the fatherhood role perception
scale were 91.06±13.00 in working group fathers and 98.96±9.24 in control group fathers. The mean
score of the sub-dimension of positive perceptions about the role of fatherhood was 44.66±9.17 in the
study group fathers and 47.00±6.64 in the control group fathers. The mean score of the negative
perceptions sub-dimension related to fatherhood role was 28.13±5.20 in the study group fathers and
30.96±5.79 in the control group fathers. The mean score of the sub-dimension of perceptions about the
role of fatherhood in child sexuality was determined as 11.63±1.73, and in the control group fathers as
12.30±1.98. The mean score of the positive perceptions sub-dimension of the scale on fatherhood role
in the second follow-up was 52.10±2.61 in the study group fathers and 44.23±3.29 in the control group
fathers. The mean score of the negative perceptions sub-dimension related to fatherhood role was
30.70±1.95 in the study group fathers and 31.10±2.00 in the control group fathers. The mean score of
the sub-dimension of perceptions about the role of fatherhood in child sexuality was 13.60±1.24 in the
study group fathers and 11.93±1.65 in the control group fathers.
As a result of the t-test analysis, there was no statistically significant difference between the study and
control groups in terms of initial follow-up and sub-dimensions of the scale (p>0.05), and positive
perceptions of the second follow-up fatherhood role of the scale of the difference between the average
score and the perceptions of the role of fatherhood in child sexuality are significant (p˂0.05), and the
difference between the negative perceptions of the fatherhood role and the mean of the score of the lower
dimension does not make sense (p>0.05).When we look at the relationship between the mean scores of
the fatherhood role perception scale at the first follow-up and socio-demographic variables, the study
group included fathers aged between 30-35 (92.58±13.82), those who graduated from a faculty/college
(92.91±13.00), and those whose income was equivalent to expenditure (91.46±14.75). and working
fathers (91.17±13.22) Fatherhood role perception scale mean scores were higher. Scale second followup point averages were found among fathers in the control group, fathers aged 30-35 (95.33±4.41) and
those who graduated from faculty/school (97.33±3.60) It was found that the second follow-up means
the score was higher in those whose income was equal to their expenditure (96.58±3.52) and working
fathers (94.72±3.99). In our study, the scores obtained from the success test for premature baby care
408
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were compared and the average success test score of the study group fathers was 42.53±10.94 before
training and 33.46±9.00 in the fathers in the control group. The average score of the successful test was
77.46±9.82 in the study group and 45.06±8.26 in the control group after the training. The pre-post test
score averages of the chart of the research is given in Figure-1 below.

Figure 1. Comparing pretest and posttest score in the research of study and control group

DISCUSSION AND CONCLUSION
Society imposes different characteristics, behaviors, roles, and responsibilities on men and
women (Erdoğan &Akın, 2021). The role of fatherhood constitutes one of the most important roles and
responsibilities a man takes on in the life process (Bilge & Avcı,2021). In the literature, the involvement
of the father in care from the time the baby was born was found to be important both in terms of the
support of the mother and the healthy development of the father-infant relationship (Çıldır et al.2014).
There are studies on the acceptance of fatherhood roles in educational and educational situations. Our
research also found that working group fathers had higher perception scale score averages than those
who graduated from college/faculty, while fathers in the control group had a higher perception of
fatherhood role among those who graduated from secondary school. Coverman and Sheley's study also
found that fathers' participation in infant care increased as the level of education increased, similarly to
Ahmeduzzaman and Roopnarine's study, which predicted higher levels of education and higher father
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participation in raising children in democratic families (Biber, 2012) The study of Seler, Celiköz and
Songül (2007) in Turkey also stated that fathers are more qualified to do fatherhood work as education
levels increase and that the interest of university graduates in fatherhood is more positive than that of
elementary fathers. It is stated in a publication that the education factor is a variable that appears to be
related to marital harmony (Yalçın,2014). Therefore, the educational situation increases the level of
knowledge of the individuals and improves their problem-solving skills. In this way, it can be conceived
that fathers' behavior becomes more conscious and contributes positively to their interpersonal
relationships. In the publications, it is emphasized that couples who receive sufficient support from their
spouses have higher marital satisfaction, and fathers with good marital relations are also more attached
to their babies after birth (Özkan et al. 2016).
In our research, it was determined that the marriage compliance score averages were low in both groups
during the pre-education period and high after the education. This adherence was determined to be
higher in fathers in the study group. Therefore, web-based education was determined to cause a change
in parents' matrimonial cohesion. Counseling, education, and training also play a major role in the
development of fatherhood role and perception (Kurucırak,2010). The aim here is to form the basis of
the relationship between father and baby, to improve the relationship between father and baby, and to
contribute to the protection of the baby's health by supporting the father's participation in baby care
(Alpoge & Gündüz, 2001).
Nurses should provide regular and systematic information that will make fathers feel that they are part
of the process of adapting to their roles, initiating and properly coping with the positive relationship
between father and baby, and providing regular and systematic information to participate in decisions
related to baby care, and applying the training and counseling roles, which are one of the most important
roles of our nursing profession, for this purpose (Doğru &Topan, 2021; Kuruçırak, 2010; Özgürsoy
&Durmaz Akyol, 2008). Today, different training methods are preferred in this process in health
education. The internet, which is used extensively in the field of health by health workers, has started to
take its place in our lives, especially to provide interactive training related to health. It has been
determined in an international publication that a web-based education intended for parents often logs
into this site and updates their information, specifically to address and relax the situation (Marsac et al.
2013). However, it has also been stated that fathers can care for the newborn as effectively as mothers
and become master babysitters (Bal, 2014). In our research, it was determined that these needs are listed
as the need for information, need for care and emotional needs, etc., especially in a study that supports
our educational needs (Adama et al. 2022). Distance education, which develops as an alternative to the
face-to-face training model, can be defined as organizations where information and resources can be
shared to expand/improve education through the effective use of technology. Web-based education,
which is a distance education method, is defined as an educational program created by using the features
of the internet and computer technologies. It is emphasized that these programs are effective both
because they can be reached a wide audience in a short time and because they save time (Bölüktaş et al.
2019).
In our study, it was determined that the average score of the successful test for infant care after the webbased training prepared for fathers was higher in the study group (77.46±9.82). The information
provided through web-based training is also important in terms of contributing to the realization of
desired care skills after discharge. Today, information requested through electronic access resources is
very easily accessible. But the accuracy of these sources may be controversial. Therefore, the training
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and counseling of parents from web-based training tools that nurses and other health care members will
prepare in these units may play a more effective role in improving health-promotion behaviors.
According to our research results, the web-based education-focused initiative was determined to be
effective in fathers' marriage fits, perception of fatherhood role and success tests. This study is a good
indication that an innovative approach can be effective in education. First of all in line with these results
the fathers providing professional health care paternity from the pregnancy process to the candidates
will support them to realize their role perceptions giving education in the process of becoming a father
holistic evaluation of the family education and training aimed specifically at fathers dissemination of
counseling programs is very important. It is recommended that this topic be examined in a qualitative
dimension with different research designs with more widely attended samples.
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Özet
Ülseratif kolit kolonu tutan, inflamasyon ve ülserlerle karakterize, remisyon ve relapslarla seyreden
bir hastalıktır. İnflamatuar süreçte; sitokin ve mediyatörler salınarak doku hasarı yapar. İntestinal
dokuda geçirgenliğin artmasına neden olan oksidan stresle immünitede zayıflar. Nitrik oksit(NO),
süperoksit radikaline bağlanarak peroksinitrit üretir. Nötrofillerin aktivasyonu, NADPH oksidaz ve
myeloperoksidazla(MPO) reaktif oksijen ürünlerinin artması epitelyum harabiyetine neden olur. NO
akut olaylarda hem koruyucu hem de hasarlayıcı bir moleküldür. Araştırmaların bazılarında NO
inhibisyonu dokularda fonksiyon bozukluğu ve hasara neden olurken, yararlı etkilerde göstermiştir.
Çalışmamızda; kolitli hastaların kan örneklerinde, IL-1β, IL-6 ve TNF-α, MPO aktivitesi ve
nitrozatifstres arasındaki ilişkiyi inceledik, sonuçları kontrol grubuyla karşılaştırdık. Parametrelerin
kolitli grupta istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde arttığı saptanmıştır. Benzer çalışmalar, daha
çok oksidatif stresi ve interlökinleri incelerken, çalışmamızda nitrozatif stresi MPO aktivitesi ile
ilişkilendirerek tedaviye yönelik planlanacak çalışmalara ışık tutmayı amaçladık. Sonuçlarımız
doğrultusunda, tedavide hem sitokinlerin salınımlarını engelleyici hem de NO salınımını regüle edici
ajanların birlikte kullanılabilirliği düşünülebilir.
Anahtar Kelimeler: Ülseratif kolit, sitokinler, miyeloperoksidaz, nitrozatif stres
Abstract
Ulcerative colitis is characterized by inflammation and ulcers. In the inflammatory process; cytokines
and mediators are released and cause damage. Immunity is weakened by oxidant stress, causes
increased permeability in the intestine. Nitric oxide (NO) binds to superoxide, produces peroxynitrite
and cause epithelial destruction by the help of NADPH oxidase and MPO. In studies, inhibition of
NO has shown beneficial effects, while causing dysfunction and damage.
We examined relationship between IL-1β, IL-6 and TNF-α, MPO activity and nitrosative stress in
patients with colitis, and compared the results with the control group. The parameters increased
statistically significant in colitis. While similar studies mostly examined oxidative stress and
interleukins, we aimed to shed light on studies for treatment by associating nitrosative stress with
MPO activity. As a result, the use of agents that both prevent the release of cytokines and regulate the
release of NO can be considered in the treatment.
Keywords: Ulcerative colitis, cytokines, myeloperoxidase, nitrosative stress

GİRİŞ
Ülseratif kolit kolon ve rektum mukozasını tutan, tekrarlayan inflamasyon ve ülserlerle
karakterize, remisyon ve relapslarla seyreden kronik bir hastalıktır (1,2). Klinik olarak kanlı mukuslu
diyare, rektal kanama, kramp tarzı karın ağrısı, ateş, iştahsızlık, kilo kaybı gibi semptomlar ve lokal ya
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da sistemik komplikasyonlarla seyreder. Hastalıkta hedef organ kolon olup, başlangıç noktası her zaman
rektumdur ve kolon boyunca proksimale doğru farklı uzunluklarda yayılım gösterir (3).
Hastalığın patogenezindeki inflamatuar süreçte makrofaj, lenfosit ve kolon epitel hücrelerinin
aktivasyonu ile bir dizi sitokin ve mediyatör ortama salınarak doku hasarına neden olmaktadır. Sitokin
aracılığı ile endotelde artmış adhezyon molekülleri inflamasyon alanında granülositlerin ve monositlerin
toplanmasına neden olmaktadır. Bu hücrelerden salgılanan lökotrienler, nitrik oksid (NO) ve reaktif
oksijen metabolitleri (ROS) doku hasarını ve epitel permeabilitesini arttırmaktadır (2,4).
Patolojik olarak mukoza hiperemik, ödemli ve granülerdir. Hastalık ilerledikçe mukoza hemorajik hale
gelir ve ülserler oluşur. Uzun süre devam eden olgularda, kolonda psödopolipler gelişir. Mikroskopik
olarak, erken evrede lamina propriada ödem, kapiller ve venüllerde konjesyon mevcuttur. İleri
dönemlerde kriptit ve kript absesi oluşabilir. Bu inflamatuvar değişiklikler sadece mukoza ve
submukozayı kapsar. İnflamasyonun artmasıyla lamina propriaya uzanan ülserler gelişebilir (2,5).
Sitokinler hormonlara benzeyen, inflamatuar ve immün yanıtın gelişimi ve düzenlenmesinde
hematopoetik hücrelere aracılık eden, peptid veya glikoprotein yapıda kimyasal ileti molekülleridir.
Organizmada immün yanıtın düzenlenmesi, inflamasyon, hematopoez ve yara iyileşmesi gibi genel
sistemik reaksiyonlarda görev almaktadırlar (6,7).
Myeloperoksidaz (MPO), nötrofiller tarafından fagosite edilen bakterileri sindirecek ürünleri oluşturan
bazı tepkimeleri katalizlemektir. MPO, iki çift biçim içeren tetramer yapıda bir enzimdir. Oldukça stabil
bir yapısı vardır. Nötrofillerin mikrobisid aktivitesinde MPO’nun rolü, hidrojen peroksidin varlığında
halojenleri oksitleyerek hipohalöz asitleri oluşturmaktır (8,9).
Nitrotirozin, yapısında fenolik bir halkaya sahip olan serbest ya da proteine bağlı formdaki tirozin amino
asidi sayesinde peroksinitrit veya NO’dan oluşan diğer reaktif türler tarafından nitrasyona uğrar.
Nitrotirozin oluşumundaki bir diğer yol da, myeloperoksidaz (MPO) tarafından NO’in yıkılımından
meydana gelen nitrit ve aktiflenmiş nötrofillerde oluşan bir oksidan olan hipokloröz asit varlığında
meydana gelen nitrasyondur (10). Aktiviteleri için tirozin kalıntılarına bağımlı olan enzimler ve
reseptörler, tirozin amino asidindeki bu kimyasal modifikasyondan dolayı, inaktive olurlar. Proteinlere
bağlı tirozinler, tirozin kinaz enzimleri ile fosforile edilemediğinden, tirozinin nitrasyonu, hücrelerdeki
sinyal iletiminde bozukluklara neden olur (10,11,12).
Bu projenin amacı; ülseratif kolit hastalarından alınan kan örneklerinde nitrozatif stres
markerlarının, inflamatuar proçesin göstergesi olan sitokinlerle ilişkilendirilmesi ve myeloperoksidaz
enzim aktivitesinin düzeylerini belirterek aralarında mevcut olabilecek anlamlı ilişkilerin hasta ve
sağlıklı birey grupları arasında irdelenmesidir

YÖNTEM
Ülseratif kolit hasta grubu ve sağlıklı birey kontrol grubu adı altında topladığımız çalışma
grupları, Aralık 2009–Temmuz 2010 tarihleri arasında Gastroenteroloji-Dahiliye polikliniklerine
başvuran kişiler arasından oluşturulmuştur. Kontrol grubu olarak 20 sağlıklı gönüllü çalışmaya dahil
edildi. Hastaların deney sonuna kadar klinik takipleri yapıldı. Bütün hastalara çalışma hakkında
bilgilendirilme yapıldı, onam formu dolduruldu. Malignitesi, metabolik hastalığı, infeksiyonu ve diğer
inflamatuar hastalıkları olan, BMI >30 olan ÜK’lı hastalar çalışma dışı bırakıldı. Kontrol grubu ise
hasta grubuile benzer yaş, cinsiyet, boy, kilo, BMI özellikleri taşıyan sağlıklı bireyler arasından seçildi.
Grup 1: Kanlı dışkılama ve karın ağrısı şikayetleri ile dahiliye ve gastroenteroloji polikliniklerine
başvuran ve kolonoskopi sonrası patolojik olarak ülseratif kolittanısı alan hasta grubu ( n : 50, yaş
ortalaması : 42,93 ± 9,8 yıl)
Grup 2: Sağlıklı bireylerden oluşan kontrol grubu ( n : 20, yaş ortalaması : 48,84 ± 6,85 yıl )
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Çalışma grupları oluşturulurken; ülseratif kolitli hasta grubuyla, sağlıklı birey kontrol grubunun
yaşlarının uyumlu olmasına özen gösterilmiştir. Kontrol grubuna dahil edilecek bireylerin; sigara, alkol
ve herhangi bir ilaç kullanımlarının olmamasına dikkat edilmiştir. Hem hasta, hem de kontrol grubundaki
bireylerin anamnezleri alınıp, klinik ve laboratuar analizleri yapılmıştır.

Hastalardan ve sağlıklı bireylerden alınan tam kan örneklerinin, plazma veeritrositleri 5000
x g' de 10 dakika santrifüje edilerek ayrıldı ve deney sonuna kadar- 80°C' de biyokimyasal analizlerde
kullanılmak üzere saklandı. Ayrıca, EDTA' lı tüplere alınan kanlardan aynı gün
içerisinde
DNA izolasyonu
yapıldı. Çalışmalar kan örneklerinde gerçekleştirildi. Oksidatif stres tayini için;
MPO enzim aktivitesi, nitrozatif stres tayini için; 3-nitrotirozin ve total nitrit düzeyleri, sitokinlerden
TNF-α, IL-1ß ve IL-6 düzeyleri ELISA ve spektrofotometrik yöntemler kullanılarak tayin edildi.
BULGULAR
Çalışma bulguları istatistiksel olarak değerlendirilirken, ülseratif kolit hasta grubu ve sağlıklı
kontrol grubunun karşılaştırılmasında Anova testi kullanıldı. Genetik için ise ki kare testi kullanıldı.
Tüm sayısal değişkenler aritmetik ortalama ± standart deviasyon olarak ifade edildi. Tüm
değerlendirmelerde anlamlılık seviyesi p = 0.05 olarak kabul edildi. Çalışmadaki tüm veriler SPSS 7.0
istatistik programına göre değerlendirildi ve irdelendi. Çalışmamıza katılan hasta ve sağlıklı gruptan
aydınlatılmış onam formu alındı.
Tablo 1. Ülseratif kolit hasta ve sağlıklı kontrol grubundaki bireylerin klinik ve
biyokimyasal parametrelerinin ortalama değerleri ve standart sapmaları
Ülseratif kolit hasta (n=50) Sağlıklı birey (n=20)
Yaş, yıl

42,93±13,80

48,84±6,85

Sistolik Kan Basıncı, mmHg

124,06±18,05

113±8,65

Diastolik Kan Basıncı, mmHg

82,29±13,54

72,0±7,50

WBC (103/ L)

8,89±2,22

6,67±2,07

Hb (g/dl)

12,34±2,08

13,52±0,57

9

474,85±88,04

271,4±13,95

Sedimentasyon (mm3/h)

26,75±8,51

11,8±6,03

CRP(mg/dl)

2,41±0,43

1,25±0,57

T.Protein (g/dl)

6,07±0,83

6,79±0,28

Albumin (g/dl)

3,0±0,54

3,60±0,24

Platelet (10 / L)

AST (U/L)

26,35±12,61

18,35±2,13

ALT (U/L)

28,50±15,27

16,75±1,77

BUN (mg/dl)

21,79±2,48

22,50±1,67

0,96±0,65

0,46±0,09

Kreatinin (mg/dl)
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Tablo 2. Ülseratif kolitli hasta grubunun ve sağlıklı bireylerden oluşan kontrol grubunun ortalama
serum IL-1β, IL6, TNF- , MPO, NT ve NO2- /NO3- düzeyleri ve standart sapmalarının ( X SD ) istatiksel
özeti
Ülseratif Kolit Hasta Grubu

Sağlıklı Kontrol Grubu

Ortalama

Standart Sapma

Ortalama

Standart Sapma

IL1B

38,6

3,32

27,72

2,52

,000***

IL6

29,35

2,81

15,82

1,22

,000***

TNFA

37,45

3,78

18,61

2,11

,000***

MPO

37,61

3,44

22,00

2,51

,000***

NITROTYR

138,67

12,51

87,72

9,87

,000***

NITRIT

38,45

4,42

24,77

2,76

,000***

SONUÇ VE TARTIŞMA
Ülseratif Kolit kolon ve rektum mukozasını tutan, tekrarlayan inflamasyon ve ülserlerle
karakterize, remisyon ve relapslarla seyreden kronik bir hastalıktır. İlk kez 1859 yılında Samuel
Wilks tarafından tanımlanmış, sonraki yıllarda barsak mukozasındaki patolojik değişiklikler ortaya
konmuştur. Klinik olarak kanlı mukuslu diyare, rektal kanama, kramp tarzı karın ağrısı, ateş, iştahsızlık,
kilo kaybı gibi semptomlar ve lokal ya da sistemik komplikasyonlarla seyreder. Olguların %54’ünde
hastalık rektosigmoid yerleşimli iken %27’si sol kolon tipi ve %19’u pankolit şeklindedir.
Ülseratif Kolit en sık olarak 2.-3. dekadda başlar.Olguların %5’inde ailevi bir predispozisyon
bulunur. Hastalığın prevalansı tüm popülasyonda 20-130/100000 iken insidansı 1.3-15.1/100000/yıl’dır.
Hafif bir kadın hakimiyeti söz konusudur. Beyazlarda zencilerden daha sık rastlanır (13).
İmmün sistem aktivasyonunun mevcut olduğu lamina propriada lenfosit, makrofaj ve diğer
hücrelerin infiltrasyonu ile anlaşılmaktadır, fakat bu immün mekanizmayı aktive eden antijenik
mekanizma bilinmemektedir. Çeşitli virüsler ve bakteriler (kızamık, mikobacterium paratüberkülozis)
sebep olarak ileri sürülmüş ise de spesifik enfeksiyonlara ait bir bulgu yoktur ancak patogenezinde;
mukozal dengede bozulma, aşırı bakteri çoğalması ve sitokin ve inflamatuar mediatorlerin sentezinde
meydana gelen değişiklikler sorumlu tutulmaktadır (14). Nedeni tam bilinmeyen ve etkin tedavi
seçenekleri halen araştırılan (15) hastalığın; başlangıç ve ilerlemesinde sinyal moleküllerinin ve
yolaklarının sorumlu olduğuna dair güncel veriler giderek artmaktadır. Sitokinler, kemokinler, adezyon
molekülleri gibi inflamatuar mediatörlerin regülasyonundaki artışın hem insan hem de deneysel kolit
modellerinde temel rol oynadığına dair veriler mevcuttur (16,17). Nükleer faktor kappa-B (NF-κB)
nükleer transkripsiyon faktörü olup immunite ve inflamasyon ile ilişkili çok sayıda gen
transkripsiyonunun regüle edilmesinde kritik rol oynamaktadır (18). Bu proinflamatuar genler
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interlökinleri, kemokinleri, adezyon moleküllerini, reseptorleri ve enzimleri içermektedir. NF-κB’nin
hastalığın patogenezinde önemini vurgulayan deneysel çalışmalar mevcuttur ve giderek artmaktadır
(19). NF-κB; TNF-α, IL-6, ve nitrikoksid sentaz (iNOS) gibi inflamatuar mediatorlerin gen ekspresyon
regülasyonundan sorumludur (19,20).
Nonspesifik intestinal inflamasyon besin antijenleri, bakteriyel toksinler ve mikroorganizmalar ile
tetiklenebilir( 21). Epitelyal hücrelerdeki (22) ve immün sistemdeki (23) anormal aktivasyon sonucu
gelişen lenfosit proliferasyonu ve IL-1β, IL-6, IL-8, IL-10, IFN-γ, TGF-β, prostagladinler, TX, LTB4,
TNF, PAF gibi sitokinler ve nötrofillerden salgılanan aşırı NO ile intestinal bariyer zayıflar. Artan
mukozal geçirgenlik sonucu lamina propriadaki immün hücreler, sinir pleksus hücreleri, mast hücreleri,
mezenkimal hücreler gibi birçok hücre uyarılır ve lokal hasar artar. Ayrıca inflamasyon geliştiğinde
dokuda tromboz oluşur (18).
Bu hastalıkları kronik hale getiren sebep lümen içindeki toksik madde ile temasın sürekli olması
(sıklıkla bakteriyel sebepler) ve kişinin genetik yatkınlığıdır (13). Hastalığa yatkınlığı olmayanlar bu
hasarı immün cevabın down-regülasyonu ile sınırlandırarak geride herhangi bir skar dokusu
kalmaksızın iyileşmeyi sağlarlar. Genetik olarak eğilimli kişilerde inflamatuar cevap baskılanamaz ve
doku yıkımını takiben kronik inflamasyon ve fibrozis gelişir (24).
Birçok fizyolojik proseste ve patolojik durumlarda önemli rolü olan nitrik oksitin, hücre
proliferasyonu inhibisyonunda, apoptozda ve hücre farklılaşmasında da önemli görevler üstlendiği, son
yıllarda yapılan çalışmalarla ortaya konmuştur. Nitrik oksit, nöronal NOS (nNOS), endotelial NOS
(eNOS) ve indükleyen NOS (iNOS) olmak üzere 3 izoformu olan nitrik oksit sentaz (NOS) enzimi
tarafından L-argininden sentezlenmektedir. Nitrik oksit fizyolojik ve patofizyolojik olaylarda
vazoregülasyon ve hücresel toksisiteyi gösteren bir biyoregülatür moleküldür. Normal fizyolojik
koşullarda cNOS ile sentezlenen, hem gastrointestinal sistemde hem de diğersistemlerde homeostazın
sürdürülmesi ve savunma sisteminin güçlendirilmesi için önemlidir (25).
Bu çalışmada; ülseratif kolit hastalarından alınan kan örneklerinde, inflamatuar sitokinler olan;
IL-1β, IL-6 ve TNF-α düzeylerini, MPO enzim aktivitesini ve nitrozatifstres markerlarını tayin
ederek aralarındaki muhtemel ilişkiyi inceledik, bulduğumuz sonuçları sağlıklı kontrol grubu ile
karşılaştırdık. Ülseratif kolitte ortaya çıkan serbest oksijen radikallerinin en önemli kaynağı, lamina
propriadaki makrofajlardan salgılanan sitokinlerin aktive ettiği polimorfonükleer lenfositlerdir
(PMNL) (4). PMNL’nin aktive olması ile ortaya çıkan solunum patlamasında rol alan NADPH oksidaz,
süperoksit dismutaz(SOD), nitrik oksit sentaz(NOS) ve myeloperoksidaz(MPO) gibi enzimler;
süperoksit anyonu(O2•-), hidrojenperoksit(H2O2), nitrik oksit(NO) ve hipokloröz asit(HOCl) gibi reaktif
ürünlerin ortaya çıkmasına yol açar. Ülseratif kolitte lamina propriadaki makrofaj, lenfosit ve kolon
epitel hücrelerinin aktivasyonu IL-1ß, IL-6 ve TNF-α gibi proinflamatuar sitokinler salınmasına yol
açmaktadır (26). Sitokinlerin uyarısıyla aktive olan PMNL’den reaktif oksijen radikalleri ortaya çıkar
(27).
Çalışmamızda da; inflamatuar sitokinler olan IL-1β, IL-6 ve TNF-αdüzeylerinin ülseratif kolit
hasta grubunda, kontrol hastalarına kıyasla istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek olduğu
gösterilmiştir (p<0,001, p<0,001, p<0,001).
Sonuç olarak, inflamatuar süreçte makrofaj, lenfosit ve kolon epitel hücrelerinin aktivasyonu ile
bir dizi sitokin ve mediyatör ortama salınarak doku hasarına katkıda bulunmaktadır. Bu aracılar immün
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yanıtın şiddetini arttırmanın yanı sıra epitelin permeabilitesinde artışa sebep olmaktadır. Artmış epitel
permeabilitesi lokal iskemiyi arttırmaktadır. Sitokin aracılığı ile endotelde artmış adhezyon molekülleri
inflamasyon alanına granülositlerin ve monositlerin toplanmasına neden olmakta ve bu hücrelerden
salgılanan lökotrienler, tromboksan, platelet aktive edici faktör (PAF), nitrik oksid (NO)ve reaktif
oksijen metabolitleri (ROS) doku hasarını ve epitel permeabilitesini daha da arttırmaktadır (28,29).
TNF-α gibi artmış sitokinler, fibroblastlardan matriks metalloproteinazlarının salınımını arttırarak,
matriksin yapısını bozmakta ve hasarı şiddetlendirmektedir. Barsakta hasar oluştuğunda ve/veya
endotoksin yoğunluğu arttığında lümendeki bakteri ve toksinler sistemik ve portal dolaşıma geçer.
Mikroorganizmaların barsak duvarını geçişine bağlı olarak sitokin üretimi ve inflamatuvar yanıt izlenir
(30). İntestinal dokuda, hücre içi boşluklarının genişlemesine ve intestinal fonksiyon bozukluğu ile
geçirgenliğinin artmasına neden olan serbest oksijen radikallerinin oluşturduğu oksidan stresin yanısıra
immün sistem de zayıflar. Uyarılmış nötrofillerden NADPH aracılığı ile süperoksit radikalleri oluşur.
Süperoksit dismutaz ile ile katalize edilen reaksiyonda H2O2sentezlenir. Hidrojen peroksit ve hidrojen
kloridden MPO katalizörlüğünde HOCl oluşur. Bu sitotoksik özelliğe sahip metabolitler lökositlerin
bakterisidal aktiviteleri için zorunludur. Aktif lökositler ile endotel hücrelerinden aynı zamanda salınan
NO, süperoksit radikaline (O2-) bağlanarak peroksinitrit (OONO-) üretimini sağlar. Yüksek toksisiteye
sahip olan peroksinitrit hücre içi apoptozisi tetikleyen önemli etkenlerdendir (31).
Nötrofillerin aktivasyonu, NADPH oksidaz ve MPO aktivasyonunda artışa ve bu da reaktif
oksijen ürünlerinin artması sonucunda ülseratif kolitteki epitelyum harabiyetine neden olur. Nakamuta
ve arkadaşlarının sirozlu hastalarda yaptıkları çalışmada da MPO aktivasyonundaki artışa bağlı
harabiyet gösterilmiştir (32). Çalışmamızda; MPO enzim aktivitesi incelendiğinde, kontrol grubuna
(kontrol grup enzim aktivitesi %22)kıyasla ülseratif kolitli hasta grubunda (hasta grup enzim aktivitesi
%37,61) anlamlı olarak artış görülmüştür (p<0,001).
Aşırı NO üretimi; bağımsız protein nitrozilasyonu ile veya diğer oksijen ve nitrojen türevleriyle
reaksiyona girerek, nitrozatif hasara yol açar. Hücre içinde O2.-, NO’ dandaha uzun ömürlüdür. NO
ve O2.- arasındaki reaksiyon SOD ile O2.- arasındaki reaksiyondan iki üç kat daha hızlıdır. Ancak,
organizmada SOD konsantrasyonu, NO’nun fizyolojik düzeylerinden daha yüksektir ve bu peroksinitrit
oluşumunu sınırlar. Organizmada NO konsantrasyonu arttığı zaman; NO, SOD ile O2.- için yarışır ve
peroksinitrit oluşumu artar. Kuvvetli bir oksidan ve nitratlayıcı ajan olan peroksinitrit, prekürsörlerinden
daha reaktif ve zararlıdır ve hücre içinde O2.-, H2O2 ve NO’ dan daha toksik etki yapar (33,34,35,36).
Birçok gastrointestinal patolojide NO sentezinde değişiklikler olmaktadır. Barsaktaki
nüromusküler bozuklukların patofizyolojisinde, nöronlarda sentezlenen NO miktarının ve düz kas
hücrelerinin endojen NO’ya hassasiyetlerinin değişmesinin rol oynayabileceği düşünülmektedir (37).
Kubes ve arkadaşlarının intestinal dokuda, Payne ve arkadaşlarının ise hücre kültürlerinde yaptıkları
çalışmalarda NO’nun epitel hücrelerin geçirgenliğini etkilediği saptanmıştır (38,39)
Unno ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada; septik hastaların incebarsak epitel hücrelerindeki
yüksek interferon-γ konsantrasyonlarının NO sentezini tetiklediği, bunun da mukozal geçirgenliğe
katkıda bulunduğu ileri sürülmüştür (40). Bu araştırmaların bazılarında NO inhibisyonu dokularda
fonksiyon bozukluğu ve hasara neden olurken, bir kısmında da yararlı etkiler göstermiştir. Elde edilen
farklı sonuçlar NO’nun süperoksiti inaktive eden antioksidan olmasının yanısıra peroksinitrit gibi
radikaller üretmesinden kaynaklanmaktadır (41).
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Çalışmamızda nitrik oksit metabolitleri olan total nitrit/nitrat düzeylerini incelediğimizde; ÜK
hasta grubu, kontrol grubu ile kıyaslandığında istatistiksel olarak ileri derecede anlamlı artmış
bulunmuştur(p<0,0001). Aynı şekilde nitrotirozin düzeyleri de hasta grubu ve kontrol grubu ile
kıyaslandığında nitrozatif stresin istatistiksel olarak ileri derecede arttığı görülmüştür.(p<0,001).
Normal fizyolojik koşullarda NO konsantrasyonları 0,1-0,5 M düzeylerinde iken endotoksin, γinterferon, IL-1, TNF-α gibi ajanlarla iNOS’un tetiklenmesi sonucundadüzeyleri yaklaşık 10 kat artar.
Hastalıkların seyrinde ise, NO miktarına bağlı olarak zararlı veya yararlı etkiler güsterebilir (42).

Sonuç olarak; ülseratif kolitli hasta grubu ve sağlıklı kontrol grubunda; IL-1β, IL-6 ve TNF-α
düzeylerini ve MPO aktivitesini incelediğimiz ve nitrozatif stres parametreleri ile karşılaştırdığımız
çalışmamızda, tüm bu parametrelerin ülseratif kolitli hasta grubunda sağlıklı kontrol grubuna göre
istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde arttığı saptanmıştır.
Benzer çalışmalar, daha çok oksidatif stresi ve/veya interlökin düzeylerini incelerken, bizim
amacımız buna ilave olarak nitrozatif stresi de incelemek ve MPO aktivitesi ile ilişkilendirerek
tedaviye yönelik olacak şekilde ileride planlanacak deneysel ve klinik çalışmalara öngörü sağlamaktı.
Sonuçlarımız doğrultusunda, tedavi seçenekleri açısından hem inflamatuar sitokinlerin salınımlarını
inhibe edici hem de NO salınımını regüle edici çeşitli ajanların kombine olarak kullanılabilirliği
düşünülebilir ancak bu verilerin desteklenebilmesi için daha çok sayıda kontrollü klinik ve deneysel
çalışmaya ihtiyaç vardır. Damarlarda yeterli miktarda NO sentezlenemezse vazodilatasyon azalmakta,
antioksidan vitamin düzeyleri düşmekte, ateroskleroz ve vaskülopatiler gelişmektedir. Her türlü akut
olayda (travma, stres, akut inflamasyon gibi) salınan iNOS hem doku koruyucu hem de zarar verici bir
etki gösterebilir. Bugüne dek yapılan çalışmalardaki farklı sonuçlar hem metodolojideki farklılıklardan
hem de bu paradoksal etkiden kaynaklanmaktadır. Bu konudaki yeni çalışmalar hem sistemik hem de
lokal etkilere yönelik inhibe edici ajanların kullanımı ile tekrarlanabilir modeller üzerinden yapılmalıdır.
Genel olarak değerlendirildiğinde, iNOS selektif olarak inhibe edilerek bazal düzeyde NO
salınımı sağlanabilirse aşırı üretimin zararlı etkilerine karşı korunma sağlanabilir. Yani amaç, bazal
düzeydeki salınımı olumsuz etkilemeden, sadece aşırı salınımının kontrol altına alınması ve artan
miktarın etkisiz hale getirilmesi olmalıdır. İnsanlarda izlenen ülseratif kolitin daha yavaş ortaya çıktığı
ve akut ve kronik inflamasyonun tüm elemanlarını içerdiği düşünüldüğünde, deneysel çalışmaların farklı
kolit modellerinde denenmesi zorunludur ve bahsettiğimiz mekanizmalar üzerinde etkili olmasını
beklediğimiz çeşitli ilaçların doku inflamatuar mediatörleri üzerine olası etkilerinin farklı modellerde
araştırılması gereklidir. Çalışmamızın, ülseratif kolit tedavisine katkı sağlayacağı düşüncesindeyiz.
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Özet
Mart 2018 - Haziran 2022 tarihleri arasında toplam 128 total tiroidektomi işlemi uyguladık.
Hastalarımızın tamamı endokrinoloji bölümü tarafından yönlendirildi. Hastalarımızın tamamı
preoperatif Anesteziyoloji ve Kulak Burun Boğaz bölümlerine danışıldı. Hastalarda preoperatif vokal
kord patolojisi saptanmadı. Hastalarımızın 96’sı kadın (%75) 32’si erkekti (%25). Preoperatif İnce
İğne Aspirasyon Biyopsisinde malignite saptanan olgu yoktu. 95 olguya Multinodüler Guatr (%74,2),
33 olguya Graves hastalığı (%25,8) nedeniyle total tiroidektomi gerçekleştirildi. 15’i Graves hastalığı,
41’i MNG olmak üzere 56 hastada (%43,7) intraoperatif sinir monitörizasyonu kullanıldı. 18’i Graves
hastalığı, 54’ü MNG olmak üzere 72 hastada (%56,3) intraoperatif sinir monitörizasyonu
kullanılmadı. İntraoperatif sinir monitörizasyonu kullanılan Graves hastalığı tanılı 1 hastada 3 gün,
monitorizasyon kullanılmayan 3’ü Graves hastalığı, 1’i MNG tanılı 4 hastada en uzunu 9 gün sürmek
üzere ses kısıklığı gelişti. Hastaların hepsinde postoperatif 1. gün kalsiyum, albumin ve parathormon
değerlendirildi. 2’si MNG, 5’i Graves hastalığı nedeniyle opere edilen 7 hastada geçici hipokalsemi
gelişti (%5,5). Geçici hipokalsemi gelişen 2’si Graves hastalığı, 1’i MNG tanılı 3 hastanın patolojik
incelemesinde iyatrojenik paratiroidektomi (tek bez) yapıldığı görüldü. Hastalarda kalıcı ses kısıklığı
ve hipokalsemi saptanmadı. Total tiroidektomi eğitimi, Genel Cerrahi asistanlık temel eğitim
programında yer almaktadır. Sonuçlarımızın literatürle uyumlu olması, ihtisas sürecinde öğrenme
eğrisini
tamamlayabilen
uzmanların
Total
Tiroidektomi
operasyonunu
güvenle
gerçekleştirebileceğini göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: tiroidektomi, cerrahi, deneyim
Abstract
Between March 2018 and June 2022, we performed a total of 128 total thyroidectomy procedures.
All of our patients were referred by the endocrinology department. All of our patients were consulted
to the preoperative Anesthesiology and Ear Nose Throat departments. No preoperative vocal cord
pathology was detected in the patients. 96 of our patients were female (75%) and 32 were male (25%).
There was no case with malignancy in the preoperative Fine Needle Aspiration Biopsy. Total
thyroidectomy was performed in 95 cases due to Multinodular Goiter (74.2%), and 33 cases (25.8%)
due to Graves' disease. Intraoperative nerve monitoring was used in 56 patients (43.7%), including
15 with Graves' disease and 41 with MNG. Intraoperative nerve monitoring was not used in 72
patients (56.3%), 18 with Graves' disease and 54 with MNG. Hoarseness developed for 3 days in 1
patient with Graves' disease in whom intraoperative nerve monitoring was used, and in 4 patients with
Graves' disease and 1 with MNG, the longest of which was 9 days. Calcium, albumin, and
parathormone were evaluated on the first postoperative day in all patients. Transient hypocalcemia
developed in 7 patients (5.5%) who were operated on for 2 MNG and 5 for Graves' disease. Iatrogenic
parathyroidectomy (single gland) was observed in the pathological examination of 3 patients with
transient hypocalcemia, 2 with Graves' disease and 1 with MNG. Permanent hoarseness and
hypocalcemia were not detected in the patients. Total thyroidectomy training is included in the
General Surgery residency basic training program. The compatibility of our results with the literature
shows that specialists who can complete the learning curve during the residency process can safely
perform Total Thyroidectomy.
Keywords: thyrodectomy, surgery, experience
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GİRİŞ
Literatürde spesifik bir hastalıkta yıllık belli bir operasyon sayısının üzerinde yapan cerrahların
intraoperatif ve postoperatif komplikasyonları, hastanede ortalama kalış süreleri ile ilgili çalışmalar
mevcut olsa da tiroidektomi ve cerrahın deneyimi arasındaki ilişkiyi gösteren yayınlar kısıtlı sayıdadır .
Yüksek hacimli cerrahların daha düşük mortalite, daha kısa hastanede kalış süresi ve bir dizi cerrahi
uzmanlık alanında daha az komplikasyon elde etmesiyle, cerrah hacmi ve sonucu arasında bağlantı
kuran çok sayıda yayınlanmış kanıt bulunmaktadır. Bu etkinin açıklamaları arasında “uygulama
mükemmelleştirir” ve “seçici yönlendirme” teorileri yer alır. Bu teori, yüksek hacimli cerrahlar
tarafından giderek daha fazla uzmanlaşma ve yüksek riskli prosedürlerin üstlenilmesiyle klinik pratiği
etkilemiştir (Aspinall, Oweis, & Chadwick, 2019).
Yüksek hacimli cerrahların daha iyi sonuçlara, daha az komplikasyona, daha az kalış süresine sahip
olduğu endokrin cerrahide de görülmektedir. Benzer şekilde tiroid cerrahisinde de son 20 yılda
yayınlanan çalışmalar hipokalsemi, rekürren laringeal sinir hasarı, hipokalsemi gibi tiroid cerrahisine
özgü komplikasyonların cerrahın hacmi arttıkça azaldığı gösterilmiştir(Adam et al., 2017; Aspinall et
al., 2019; Hauch, Al-Qurayshi, Randolph, & Kandil, 2014; Loderer et al., 2021; Minuto, Reina, Monti,
Ansaldo, & Varaldo, 2019; Sosa et al., 1998).
Bu çalışmada Genel Cerrahi uzmanlığının 5. Yılında olan bir cerrahın tiroidektomi deneyimleri ve
sonuçları literatürdeki bilgiler ile karşılaştırılmıştır.

YÖNTEM
Mart 2018 - Haziran 2022 tarihleri arasında total tirodektomi uygulanan 128 hastanın sonuçları
retrospektif olarak değerlendirildi. Hastalar demografik özellikleri, endikasyonları ve postoperatif
komplikasyonlar açısından değerlendirildi.
BULGULAR
Hastalarda preoperatif vokal kord patolojisi saptanmadı. Hastalarımızın 96’sı kadın (%75) 32’si
erkekti (%25). Preoperatif İnce İğne Aspirasyon Biyopsisinde malignite saptanan olgu yoktu. 95 olguya
Multinodüler Guatr (%74,2), 33 olguya Graves hastalığı (%25,8) nedeniyle total tiroidektomi
gerçekleştirildi. 15’i Graves hastalığı, 41’i MNG olmak üzere 56 hastada (%43,7) intraoperatif sinir
monitörizasyonu kullanıldı. 18’i Graves hastalığı, 54’ü MNG olmak üzere 72 hastada (%56,3)
intraoperatif sinir monitörizasyonu kullanılmadı. İntraoperatif sinir monitörizasyonu kullanılan Graves
hastalığı tanılı 1 hastada 3 gün, monitorizasyon kullanılmayan 3’ü Graves hastalığı, 1’i MNG tanılı 4
hastada en uzunu 9 gün sürmek üzere ses kısıklığı gelişti. Hastaların hepsinde postoperatif 1. gün
kalsiyum, albumin ve parathormon değerlendirildi. 2’si MNG, 5’i Graves hastalığı nedeniyle opere
edilen 7 hastada geçici hipokalsemi gelişti (%5,5). Geçici hipokalsemi gelişen 2’si Graves hastalığı, 1’i
MNG tanılı 3 hastanın patolojik incelemesinde iyatrojenik paratiroidektomi (tek bez) yapıldığı görüldü.
Hastalarda kalıcı ses kısıklığı ve hipokalsemi saptanmadı.
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SONUÇ VE TARTIŞMA
Literatürde tiroidektomi komplikasyonları ile cerrahın deneyimini değerlendiren çalışmalar
mevcuttur. Bu çalışmalarda laringeal rekürren sinir hasarı oranı %0.3-1.7 iken; hipokalsemi oranı %0.7%3 arasında değişmektedir. Kalıcı hipokalsemi oranı ise %1.6-22 arasında bildirilmiştir(Adam et al.,
2017; Aspinall et al., 2019; Hauch et al., 2014; Loderer et al., 2021; Minuto et al., 2019; Sosa et al.,
1998).
Önceki çalışmalarda bir cerrahın yüksek hacimli tiroid cerrahı olarak değerlendirilebilmesi için
belirlenen eşik değerler 30 ila 100 arasında değişkenlik göstermektedir(Adam et al., 2017; Aspinall et
al., 2019; Hauch et al., 2014; Loderer et al., 2021; Minuto et al., 2019; Sosa et al., 1998). Bu konudaki
en geniş çalışmalardan birini gerçekleştiren Adam ve ark.’a göre bu eşik değer yılda 25
operasyondur(Adam et al., 2017). Sonuçlarımız ve komplikasyon oranlarımız literatür ile uyumludur.
Total tiroidektomi eğitimi, Genel Cerrahi asistanlık temel eğitim programında yer almaktadır.
Sonuçlarımızın literatürle uyumlu olması, ihtisas sürecinde öğrenme eğrisini tamamlayabilen
uzmanların Total Tiroidektomi operasyonunu güvenle gerçekleştirebileceğini göstermektedir.
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Özet
Tiroidin papiller mikrokarsinomlarının (<1 cm) klinik davranışları ve buna bağlı olarak yaklaşım
farklılıklarına dair tartışmalar devam etmektedir. Bu çalışmanın amacı kliniğimizde papiller karsinom
(> 1 cm) (PMK) ve papiller mikrokarsinom (<1 cm) (PK) nedeniyle tiroidektomi uygulanan olguların
sonuçlarını karşılaştırmaktır. Ocak 2015 - Ocak 2022 yılları tarihleri arasında Gazi Üniversitesi Tıp
Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalında tiroidektomi uygulanan hastaların sonuçları retrospektif
olarak değerlendirildi. Papiller tiroid kanseri nedeniyle tiroidektomi uygulanan 613 hastanın 267’si
papiller mikrokarsinom (%43,6), 346’sı ise papiller karsinom tanısı aldığı görüldü. Gruplar arasında
yaş, cinsiyet, preoperatif T3, T4 ve Tiroglobulin değerleri açısından anlamlı fark saptanmadı.
Preoperatif TSH düzeyleri ise PK grubunda anlamlı olarak yüksekti (p<0,05). Preoperatif Tiroid İnce
İğne Aspirasyon biyopsisi sonuçları değerlendirildiğinde PMK grubunda Benign olarak raporlanan
olgu sayısının PK grubuna göre anlamlı olarak yüksek olduğu görüldü (p<0,05). Ayrıca PK grubunda
PMK grubuna göre metastatik lenf nodu pozitifliği oranın anlamlı olarak yüksekti (PK: %37,7; PMK:
%15,6; p<0,05). Çalışmamızda PMK olgularında TİİAB sonucundan Benign olarak raporlanabilme
oranının, PK’lara göre yüksek olduğu görülmektedir. Bu nedenle ultrasonografide PMK’dan
şüphenilen olgularda TİİAB benign olsa dahi yakın takip gerektiğini düşünüyoruz. Çalışmamızda
ayrıca papiller mikrokarsinomların, lenfatik ve vasküler invazyon, lenf nodu metastazı kapasitesine
sahip olabildiği gözlemlenmiştir. Bu nedenle preoperatif boyun ultrasonografisi ile lenf nodu
metastazının değerlendirilmesi gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: papiller, mikrokarsinom, cerrahi
Abstract
The clinical behavior of papillary microcarcinomas of the thyroid differs from papillary cancers.
Accordingly, discussions on management differences continue. The aim of this study is to compare
the results of patients who underwent thyroidectomy for papillary carcinoma (> 1 cm) (PMC) and
papillary microcarcinoma (<1 cm) (PC) in our clinic. The results of patients who underwent
thyroidectomy in Gazi University Faculty of Medicine, Department of General Surgery between
January 2015 and January 2022 were evaluated retrospectively. Of 613 patients who underwent
thyroidectomy for papillary thyroid cancer, 267 (43.6%) were diagnosed with papillary
microcarcinoma and 346 with papillary carcinoma. There was no significant difference between the
groups in terms of age, gender, preoperative T3, T4 and Thyroglobulin values. Preoperative TSH
levels were significantly higher in the PC group (p<0.05). When the preoperative Thyroid Fine Needle
Aspiration biopsy results were evaluated, it was seen that the number of cases reported as benign in
the PMC group was significantly higher than in the PC group (p<0.05). In addition, the rate of
metastatic lymph node positivity was significantly higher in the PC group than in the PMC group
(PK: 37.7%; PMC: 15.6%; p<0.05). In our study, it is seen that the rate of reporting the result of TIAP
as Benign in PMC cases is higher than in PK cases. Therefore, we think that close follow-up is
required in cases with suspected PMC on ultrasonography, even if FNAB is benign. In our study, it
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was also observed that papillary microcarcinomas may have the capacity of lymphatic and vascular
invasion and lymph node metastasis. Therefore, lymph node metastasis should be evaluated with
preoperative neck ultrasonography.
Keywords: papillary, microcarcinoma, surgery
GİRİŞ
Tiroid kanseri insidansı tüm dünyada artmıştır. Amerika Birleşik Devletleri'nde, tiroid kanseri
insidansı son 30 yılda 2011'de 100.000’de 4,9'dan 14,7'ye üç katına çıkmıştır (Davies & Welch, 2014).
Bu artışa çoğunlukla papiller tiroid kanseri (PTC), özellikle 1 cm veya daha küçük boyuttaki papiller
tiroid mikrokarsinomları (PMK'ler) neden olmuştur (J. P. Brito & Hay, 2019). Aslında, tüm tiroid
kanserlerinin %39'unun PMK olduğu tahmin edilmektedir (Lim, Devesa, Sosa, Check, & Kitahara,
2017). PMK’lerde total tiroidektomi, lobektomi, ablasyon ya da yakın takip öneren yayınlar
mevcuttur(J. P. Brito & Hay, 2019). Bu çalışmada amacımız papiller mikrokarsinomlar ile papiller
karsinomlar arasındaki klinik özellikleri karşılaştırmaktır.

YÖNTEM
Ocak 2015 - Ocak 2022 yılları tarihleri arasında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi
Anabilim Dalında tiroidektomi uygulanan hastaların sonuçları retrospektif olarak değerlendirildi.
Hastalar Papiller Mikrokarsinom ve Papiller Karsinom olarak tümör boyutuna göre iki gruba ayrıldı.
Gruplar demografik özellikler, tümörün patolojik özelleri ve lenf nodu metastazı açısından
değerlendirildi.
BULGULAR
Papiller tiroid kanseri nedeniyle tiroidektomi uygulanan 613 hastanın 267’si papiller
mikrokarsinom (%43,6), 346’sı ise papiller karsinom tanısı aldığı görüldü. Gruplar arasında yaş,
cinsiyet, preoperatif T3, T4 ve Tiroglobulin değerleri açısından anlamlı fark saptanmadı. Preoperatif
TSH düzeyleri ise PK grubunda anlamlı olarak yüksekti (p<0,05). Preoperatif Tiroid İnce İğne
Aspirasyon biyopsisi sonuçları değerlendirildiğinde PMK grubunda Benign olarak raporlanan olgu
sayısının PK grubuna göre anlamlı olarak yüksek olduğu görüldü (p<0,05). Ayrıca PK grubunda PMK
grubuna göre metastatik lenf nodu pozitifliği oranın anlamlı olarak yüksekti (PK: %37,7; PMK: %15,6;
p<0,05).
Tablo 1. Papiller Mikrokarsinom (< 1 cm) ve Papiller Karsinom (> 1 cm) olgularının karşılaştırılması.

Hasta sayısı
Cinsiyet
Yaş
TİİAB Bethesda
Bethasda-2
Bethesda-3 ve üstü

Papiller
Mikrokarsinom
267 (%43.6)
K: 213 E: 54
48 (±12.31)

Papiller Karsinom

26 (%19)
111 (%81.0)

16 (%8.6)
169 (%91.4)

346 (%56.4)
K: 255 E: 91
49 (±14.29)

p

0.085
0.853
<0.05
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Tümör çapı
Preoperatif T3
Preoperatif T4
Preoperatif TSH
Ekstratiroidal
yayılım
Lenfatik invazyon
Vasküler invazyon
Metastatik Lenf
Nodu

0.5 (±0.25)
3.30 (±0.49)
0.93 (±0.24)
1.44 (±3.61)
9 (%3.4)

1.60 (±1.08)
3.30 (±0.85)
0.9 (±0.34)
1.70 (±5.31)
55 (%15.9)

0.273
0.915
< 0.05
<0.05

3 (%1.1)
4 (% 1.5)
17 (%15.6)

30 (%8.7)
38 (% 11.0)
60 (%37.7)

<0.05
<0.05
<0.05

SONUÇ VE TARTIŞMA
PMK’lerin boyutu göz önüne alındığında, bu tümörler sıklıkla semptomlara neden olmazlar.
Çoğunlukla tiroide özgü olmayan boyun görüntülemelerinde ya da kanserle ilgili olmayan nedenlerle
çıkarılan tiroid bezlerinin histolojik incelemesi yoluyla bulunurlar. Tiroid kanseri taramasının yaygın
olduğu ülkelerde ise PMK tespitinde en yaygın yöntem tiroid ultrasonu ile tarama yapılmaktadır (Juan
P. Brito, Al Nofal, Montori, Hay, & Morris, 2015). Çalışmamızda PMK olgularında TİİAB sonucundan
Benign olarak raporlanabilme oranının, PK’lara göre yüksek olduğu görülmektedir. Bu nedenle
ultrasonografide PMK’dan şüphenilen olgularda TİİAB benign olsa dahi yakın takip gerektiğini
düşünüyoruz.
Papiller kanserler nodal metastaz insidansı ameliyatın boyutuna bağlı olduğu gösterilmiştir. Modifiye
radikal boyun diseksiyonu uygulanan hastaların -yarısında mikroskopik olmak üzere- %80'inde lenf
nodu metastazı vardır. Profilaktik santral lenf nodu diseksiyonu yapılan olan papiller mikrokarsinomlu
hastalarda ise lenf nodu metastazı oranı %37-64'ünde mikroskopik metastaz bildirilmiştir. Papiller
kanserlerde cerrahi örneklerin %5-35'inde tiroid kapsülü veya bir lenf düğümü kapsülünün çevreleyen
yumuşak dokuya invazyonu rapor edilirken, vasküler invazyon sadece yaklaşık %5-10'da görülür
(Randolph et al., 2012). Çalışmamızda ayrıca papiller mikrokarsinomların, lenfatik ve vasküler
invazyon, lenf nodu metastazı kapasitesine sahip olabildiği gözlemlenmiştir. Bu nedenle preoperatif
boyun ultrasonografisi ile lenf nodu metastazının değerlendirilmesi gerekmektedir.
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Özet
İslam bahçe sanatının Anadolu-Türk bahçe kültürüne etkilerinin ortaya konmasını hedefleyen bu
çalışmada, İslam bahçe sanatının özellikleri incelenmiş, özellikle İspanya, İran ve Hindistan İslam
bahçelerinin günümüze ulaşan örnekleri üzerinden yapısal ve bitkisel materyal analiz edilerek
bahçelerin tasarım ilkeleri, mekansal organizasyonu, kullanım özellikleri saptanmış; Anadolu- Türk
bahçe kültürü ve açık yeşil mekan anlayışının incelenebilmesi için günümüze ulaşabilmiş Osmanlı
dönemi saray bahçeleri olan, Topkapı Sarayı, Dolmabahçe Sarayı, Beylerbeyi Sarayı ve Yıldız Sarayı
ve bahçeleri kapsamında yapısal ve bitkisel materyal değerlendirilmiştir.
Bu çalışmada; İslam bahçelerinin Anadolu-Türk bahçe kültürüne yansıyan etkileri sınır elemanı,
zemin kaplama malzemesi, su ögesi, bitkisel materyal kullanımı ve tasarım kriterleri açısından
örnekler üzerinden karşılaştırmalar yapılarak saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Anadolu, Bahçe, İslam Bahçeleri, Türk Bahçesi.
Abstract
In this study, which aims to reveal the effects of Islamic garden art on Anatolian-Turkish garden
culture, the characteristics of Islamic garden art were examined and the design principles, spatial
organization and usage characteristics of the gardens were determined by analyzing the structural and
plant materials, especially on the examples of the Islamic gardens of Spain, Iran and India that have
survived to the present day. In order to examine the Anatolian-Turkish garden culture and open green
space understanding, structural and plant materials were evaluated within the scope of the Ottoman
period palace gardens, Topkapı Palace, Dolmabahçe Palace, Beylerbeyi Palace and Yıldız Palace and
its gardens.
In this research; the effects of Islamic gardens on the Anatolian-Turkish garden culture were
determined by making comparisons in terms of border element, floor covering material, water
element, use of plant materials and design criteria.
Keywords: Anatolia, Garden, Islamic Gardens, Turkish Garden.
GİRİŞ
İslam bahçe sanatının Anadolu-Türk bahçe kültürüne etkilerinin ortaya konmasını hedefleyen
bu çalışmada, İslam bahçelerinin doğuşu, gelişimi ve bugünkü durumu irdelenmiştir. Günümüze ulaşan
örnekler üzerinden yapısal ve bitkisel materyal analiz edilerek tasarım ilkeleri, mekânsal organizasyonu,
kullanım özellikleri saptanmıştır. Konu kapsamında Türk bahçe kültürü irdelenerek prehistorik
dönemden itibaren 19. Yüzyıl Osmanlı dönemi saray bahçelerinin yapısal ve bitkisel özellikleri
saptanarak günümüze ulaşan örnekler İslam bahçeleri bölümünde olduğu gibi yapısal ve bitkisel
materyal açısından değerlendirilmiştir.
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YÖNTEM
İslam bahçe sanatının Anadolu-Türk bahçe kültürüne etkisinin irdelenebilmesi için günümüze
ulaşmış İslam bahçesi örneklerinden özellikle İspanya, İran ve Hindistan İslam bahçeleri ile AnadoluTürk bahçe kültürünü yansıtan Osmanlı dönemi saray bahçelerinden Topkapı Sarayı, Dolmabahçe
Sarayı, Beylerbeyi Sarayı ve Yıldız Sarayı ve bahçeleri plan özellikleri, mekansal kurgulama, yapısal
ögeler, bahçe donatısı ve bitkisel materyal kullanımı bağlamında değerlendirilerek; mevcut görsel ve
yazılı kaynaklar analiz edilerek benzerlik ve farklılaşmalar ortaya konmuştur.
İslam bahçelerinin Anadolu-Türk bahçe kültürüne yansıyan etkileri sınır elemanı, zemin
kaplama malzemesi, su ögesi, bitkisel materyal kullanımı ve tasarım kriterleri açısından karşılaştırılarak
saptanmıştır.

BULGULAR
İslam bahçelerinin Anadolu-Türk bahçe kültürüne yansıyan etkileri sınır elemanı, zemin
kaplama malzemesi, su ögesi, bitkisel materyal kullanımı ve tasarım kriterleri açısından karşılaştırılarak
saptanmıştır.
•

Sınır Elemanı

İslam bahçelerinde mahremiyet ön planda olduğundan dolayı saray bahçelerinin çevresi yüksek duvarlar
ile çevrilmiştir. Bu özellik Anadolu-Türk bahçe kültüründe de izlenmektedir. Osmanlı dönemi saray
bahçelerinin çevresi güvenlik ve mahremiyet amacı ile yüksek taş duvarlar ile çevrili olup, bitkisel
materyal ile de desteklenmiştir (Şekil 1- Şekil 6).

Şekil 1. Alcazaba, Malaga

Şekil 2. Al Hambra, Granada

Şekil 3. Khaneye Amir, Tebriz
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Şekil 6. Dolmabahçe Sarayı

•

Şekil 7. Beylerbeyi Sarayı

Şekil 8. Topkapı Sarayı,
Babü’s Selam Kapısı

Avlular

İslam bahçelerinin mekânsal organizasyonunda en önemli özelliklerden birisi avlu sisteminin
kullanılmasıdır. Yapılar genellikle arazi üzerinde birbirinden bağımsız bir biçimde konumlandırılmış
olup, yapıların çevresi ise yüksek duvarlar ile sınırlandırılmıştır. Bu tasarım özelliği ile oluşturulan
avlular yarı açık revak sistemi ile çevrili olup, ortasında ise havuz bulunmaktadır. Bu özellik AnadoluTürk bahçe kültüründe de izlenmektedir. Özellikle inşasına Klasik Osmanlı döneminde başlanan ve 18.
Yüzyıla kadar padişahların isteği ve ihtiyacı doğrultusunda yapılan ekler ile inşa süreci devam eden
Topkapı Sarayı bahçelerinde avlu oluşumu ve yarı-açık revak sisteminin kullanımı en belirgin
örneklerden birisidir (Şekil 7- Şekil 12).

Şekil 7. Generalife

Şekil 8. Picasso House

Şekil 9. Nasrid Palace
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Şekil 10. Topkapı Sarayı,
Cariyeler Taşlığı
•

Şekil 11. Topkapı Sarayı,
İkinci Avlu, Divan Meydanı

Şekil 12. Topkapı Sarayı,
Babü’s Selam Kapısı

Su Ögesi

İslam bahçelerinde su temel ögedir. İslamiyet’in yayılış gösterdiği coğrafyalar genellikle sıcak ve kurak
iklim şartlarına sahip olduğundan bahçe tasarımlarında su farklı şekiller de kullanılan önemli düzenleme
elemanlarından biri olmuştur.
Su mekana serinlik veren işlevsel bir unsur olarak planlanmasının yanı sıra aynı zamanda mekanın
dikkat çekici unsuru olarak ta kullanılmıştır. Su genellikle çeşmelerde, çok derin olmayan uzun
kanallarda ve çoğu zaman fıskiyeler ve mermer çanaklar ile birlikte tasarlanan geometrik bir yapıya
sahip süs havuzlarında kullanılmıştır. İslam bahçelerinde durağan veya hareketli olarak tasarlanan
havuzlar ve kanallar ile su, bahçenin her tarafına ulaştırılmaktadır.
Bu kullanım şekillerinin izlerine Anadolu-Türk bahçelerinde de rastlanmaktadır. Özellikle başta
dikdörtgen formlu olmak üzere geometrik bir yapı ile tasarlanan havuzlar, havuzlara ince kanallarla
bağlanan selsebiller ve şadırvanlar en önemli su öğeleri olmuştur. Ayrıca Türk bahçelerinde su ögesi
şadırvan, havuz, çeşme ve selsebiller aracılığıyla bahçede var olmaktadır. Türk bahçelerinde özellikle
suyun kullanılışı nedeniyle selsebiller önemli su ögeleri olarak görülmektedir. Selsebiller, genellikle
ince kanallar aracılığıyla havuza bağlanır ve su havuzda toplanmaktadır (Şekil 13-19)
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Şekil 13. Alcazaba, Granada

Şekil 14. Generalife, Granada

Şekil 15. Shah Gholi, Tebriz

Şekil 16. Dolmabahçe Sarayı

Şekil 17. Topkapı Sarayı

Şekil 18. Yıldız Sarayı

Şekil 19. Beylerbeyi Sarayı

Şekil 20. Dolmabahçe Sarayı

Şekil 21. Yıldız Sarayı
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•

Zemin Kaplama Malzemesi

İslam bahçelerinde ve Türk bahçelerinde kullanılan zemin kaplama malzemeleri, bahçenin bulunduğu
coğrafyaya ve ekolojik şartlara bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir. İslam bahçelerinde genellikle
kum-çakıl karışımı veya taş döşeme tekniği kullanılmıştır. Günümüze ulaşabilen İslam bahçelerinin
bazılarında taş döşeme tekniği ile desenlerin oluşturulduğu görülürken, bazılarında ise mermer veya
“zellij” kullanılmıştır. Ayrıca İslam bahçelerinde zeminde parlak, renkli ve sırlı seramik parçaların
kullanıldığı da görülmektedir.
Türk bahçelerinde bahçe zemin kaplama malzemesi olarak ya doğal malzemeler kullanılmış ya da
sıkıştırılmış toprak olarak bırakılmıştır. Türk bahçelerinde görülen zemin kaplama malzemeleri; doğal
taş döşeme, çakıl, arnavut kaldırımı veya sıkıştırılmış topraktır. Türk bahçelerinde konuta yakın önemli
alanlarda (havuz, çeşme vb.) taş ve mozaik kullanıldığı da görülmektedir (Şekil 22-27).

Şekil 22. Alhambra, Granada

Şekil 23. Jardín Botánico,
Malaga

Şekil 24. Generalife, Granada

Şekil 25. Dolmabahçe Sarayı

Şekil 26. Yıldız Sarayı

Şekil 27. Beylerbeyi Sarayı
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•

Bitkisel Materyalin Değerlendirilmesi

İslam bahçelerinde ve Türk bahçelerinde kullanılan bitkisel materyalin değerlendirmesi Tablo 1.’de
verilmiştir.

Tablo 1. Bitkisel Materyalin Değerlendirilmesi
Bahçe Tipi

İslam Bahçesi
Kullanım
Durumu

Bitki Grubu

Türk Bahçesi

Kullanım Şekli

Kullanım
Durumu

Kullanım Şekli

Nadir

Yaygın

Soliter

Toplu

Nadir

Yaygın

Soliter

Toplu

Herdem Yeşil
Ağaçlar
Herdem Yeşil
Çalılar
Yaprak Döken
Ağaçlar
Yaprak Döken
Çalılar
Soğanlı, Yumrulu
Bitkiler
Sarılıcı, Tırmanıcı
Bitkiler

☐

☒

☐

☒

☐

☒

☒

☒

☐

☒

☒

☐

☒

☐

☒

☐

☐

☒

☐

☒

☐

☒

☒

☒

☐

☒

☐

☒

☒

☐

☐

☐

☐

☒

☐

☒

☐

☒

☒

☒

☐

☐

☐

☐

☒

☐

☐

☐

Otsu Türler

☒

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Mevsimlik Çiçekler

☐

☒

☐

☒

☐

☒

☐

☒

Tıbbi Aromatik
Bitkiler

☐

☒

☐

☒

☐

☐

☐

☐

Meyve Ağaçları

☐

☒

☐

☒

☐

☒

☒

☐

Sebze Türleri

☐

☐

☐

☐

☐

☒

☐

☒
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•

Tasarım Kriterleri Açısından İrdelenmesi

İslam bahçeleri ve Türk bahçelerinin tasarım kriterleri açısından değerlendirmesi Tablo 2.’de verilmiştir.
Tablo 2. Tasarım Kriterleri Açısından İrdelenmesi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

İslam Bahçesi
Bahçe tasarımlarında Roma Bahçelerinin ve
Pers bahçelerinin izlerine rastlanır.
Bahçeye simetrik bir tasarım hakimdir.
Bahçede görsellik ön plandadır.
Bahçeler genellikle dikdörtgen bir yapıda
tasarlanmıştır.
Bahçede keskin bir aks hakimdir.
Yüksek duvarlarla çevrilidir.
Su, bahçede serinletici, estetik, akustik ve
fayda temin elemanı olarak kullanılmıştır.
Havuzlar geometrik formdadır
Bahçe alanı içerisinde çeşmelere yer
verilmiştir.
Fıskiyeler genellikle su kanallarının
kenarlarında konumlandırılmıştır.
Bahçe yollarının döşemelerinde kum-çakıl
karışımları, doğal taşlar, mermerler, zellij
gibi malzemeler kullanılmıştır.
Ağaçlar formal bir düzen içerisinde ve
gruplar halinde kullanılmıştır
Bahçede meyve ağaçlarına ve çiçek tarlarına
yer verilmiştir.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Türk Bahçesi
Bahçe tasarımlarında İslam Bahçelerinin ve
Çin bahçelerinin izlerine rastlanır.
Bahçeye simetrik bir tasarım hakim değildir.
Bahçede işlevsellik ön plandadır.
Bahçeler genellikle dikdörtgen bir yapıda
tasarlanmıştır.
Bahçede keskin bir aks yoktur.
Yüksek duvarlar çevrilidir
Su, bahçede serinletici, estetik, akustik ve
fayda temin elemanı olarak kullanılmıştır.
Havuzlar geometrik formdadır
Bahçe
alanı
içerisinde
şadırvanlara,
selsebillere yer verilmiştir.
Fıskiyeler
genellikle
havuzların
ve
çeşmelerin ortasında konumlandırılmıştır.
Bahçede oturma elemanları, merdivenler,
taşlık, kuş kafesleri, kameriyeler, tahtlar gibi
çeşitli yapısal elemanlara yer verilmiştir.
Bahçe yollarının döşemelerinde büyük doğal
taşlar, çakıllar, Arnavut kaldırımları gibi
malzemeler kullanılmıştır.
Bahçe düzeni içerisinde gerekli olan yerlerde
taş, mermer ve demir korkuluklara yer
verilmiştir.
Bahçe mekanı içerisinde hayvanların
barınabilmesi için alanlar yaratılmıştır.
Ağaçlar informal bir düzen içerisinde ve
genellikle soliter halde kullanılmıştır
Bahçede meyve ağaçlarına ve çiçek tarlarına
yer verilmiştir.

SONUÇ VE TARTIŞMA
Anadolu-Türk bahçe kültürü gerek yapısal ve bitkisel materyal kullanımı gerek ise tasarım
ilkeleri açısından irdelendiğinde; ülke topraklarında tüm yapı ve açık mekan bahçe genelinin dönemsel
olarak farklılık gösterdiği anlaşılmaktadır. Dönemin sanat anlayışı, yaşam biçimi, yapısal özellikleri,
saray bahçelerin yapımında katkı sağlayan yerli veya yabacı mimarlar, sultanların ihtiyacı
doğrultusunda zaman süreci içinde eklenen yapılar vb. değerlendirildiğinde; bir açık mekan
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biçimlemesinde Anadolu-Türk bahçesi sentezi olduğu görülmektedir. Bu kapsamında Türk bahçesi
tasarım özellikleri aşağıdaki gibi özetlenebilir:
•

Türk bahçesi doğa ile formal ve informal bir ilişkiye sahiptir. Bahçe seyirlik, dokunulmayan bir
obje değil, içinde yaşanan bir mekan olarak tasarlanmıştır.

•

Türk bahçesi basit bir plan şemalı olup, estetik değerlerin yanı sıra işlevsellik her zaman ön
planda olmuştur.

•

Türk bahçesi içinde yaşanırlık nedeni ile sadece görsel değil, işlevseldir; oturmak, dinlenmek,
dolaşmak gibi aktivitelerin gerçekleştirildiği bir mekan olması yanında bitkisel üretimin
(meyve/sebze) de yapıldığı alanlardır.

•

Türk bahçesi düzensiz değildir. Ancak kendi içinde sahip olduğu belirsiz düzen katı geometrik
çizgiler taşımamaktadır. Alçak gönüllü, katı olmayan bir formalizme sahiptir.

•

Türk bahçesinde birkaç akstan, çok sayıda algılama noktası yaratılmıştır. Bitki grupları, yollar,
çiçek tarhları tek bakışta algılanan belirgin akslar oluşturmazlar, daha grift ve belirgin olmayan
bir düzen söz konusudur.

•

Türk bahçesi estetik değerler ile kullanışlılığı birleştirmiştir. Saray bahçelerinde çiçek
bahçelerinin yanı sıra meyvelikler, koruluklar, bostanlar da kullanılmaktadır.

•

Ağaçlar, gölge, koku, renk ve işlevine göre seçilmiştir. Sınırda/duvar önlerinde mahremiyet
sağlamak amacı ile yoğun kullanılırken, iç kesimlerde gölge ve estetik değerlerine göre
serpiştirilerek kullanılmıştır.

•

Dönem özellikleri doğrultusundan bitkisel materyal bazen doğal formlarında bırakılmış; bazen
ise formal biçimde oluşturularak budama sanatı uygulanmıştır.

NOT:
Bu çalışma Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi kapsamında 202001.BŞEÜ.07-01 numaralı, “Dinsel Ritüeller ile Şekillenen İslam Bahçe Sanatı ve Anadolu-Türk Kültürü
Üzerine Etkileri” başlıklı projeden üretilmiştir. Kullanılan tüm fotoğraflar yazarlar tarafından çekilmiş
olup, Projenin sonuç bölümünden yararlanıldığı için herhangi ek kaynak kullanılmamıştır. Tüm çalışma
metni yazarlara aittir.
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SOSYAL MEDYA PLATFORMLARINDA IRKÇI VE CİNSİYETÇİ
REKLAM SÖYLEMLERİ: Hazır Yemek Zinciri Reklamlarının
Göstergebilimsel Çözümlemesi
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Özet
Twitter, Instagram, Youtube, Facebook, Tiktok gibi sanal platformların tüketiciler tarafından yoğun
kullanımı günümüzde reklamcılık sektörünün dijital alana daha fazla odaklanmasını gerektirmiştir.
Yapılan reklam çalışmalarının hedef kitlesi, yaş grubu reklam kampanyalarının özel ve genel amaçları gibi
birçok faktör bu mecralarda yer alan görsel seçimlerinin belirleyicisi olmaktadır. Sosyal medya
reklamlarının hazırlık aşamasında düz anlam, yan anlam, mecaz, metafor gibi mesaj iletme formatlarının
çözümlenmesi için göstergebilime başvurulmaktadır. Reklamın tasarımı aşamasında göstergebilim
kuramının kullanılmasının mesajın başarı gücünü arttırdığını gösteren çok sayıda göstergebilimsel
çözümleme çalışması mevcuttur. Sosyal medya reklamcılığı için üretilen görsellerde yer alan pozitif ve
negatif kodlamaların nesnel bir şekilde analizinin yapılması için Ferdinand de Saussure’ün göstergebilim
kuramı ve Roland Barhes’ın düz anlam/yan anlam metodundan faydalanan çalışma azlığı ise bu bildiri
çalışmasının problemini oluşturmaktadır. Çalışmada göstergebilimsel çözümleme, düz anlam/yan anlam
metodu kullanılarak basılı reklamcılıkta yeni bir söylem olmayan ancak dijital reklamcılık çalışmalarına
da varlığını taşıyan ırkçılık ve cinsiyetçilik kavramlarının reklam çalışmalarında nasıl işlendiğini
araştırmak amaçlanmıştır. Reklam sektörü fastfood gıda sektörü olarak sınırlandırılmış olup tüketici
kitlesine ulaşmada kullandığı görsel ve mesaj seçimleri ırkçı ve cinsiyetçi bağlamda ele alınmıştır.
Manipülasyonun, algı yönetiminde güçlü bir araç olmasından yola çıkarak reklamlarda yapılan ırkçı ve
cinsiyetçi algı yönetiminin toplumsal yapı üzerindeki etkileri nitel araştırma yöntemi ile analiz edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Göstergebilim, reklam, sosyal medya, hazır yemek, metafor.
Abstract
RACIIST AND GENDERIST ADVERTISING DISCOURSE ON SOCIAL MEDIA
PLATFORMS: A Semiotic Analysis of Fast Food Chain Ads
The intensive use of virtual platforms such as Twitter, Instagram, Youtube, Facebook, and Tiktok by
consumers has required the advertising industry to focus more on the digital field. Many factors such as the
target audience of the advertisements, the specific and general objectives of the age group advertisement
campaigns are the determinants of the visual choices in these channels. In the preparation phase of social
media advertisements, semiotics is used to analyze message transmission formats such as denotation,
connotation, trope, and metaphor. There are many semiotic analysis studies showing that the use of semiotic
theory in the design phase of the advertisement increases the success power of the message. The scarcity of
studies that benefit from the semiotic theory of Ferdinand de Saussure and the denotation/connotation
method of Roland Barhes in order to objectively analyze the positive and negative encodings in the images
produced for social media advertising constitutes the starting point of this paper. In the study, it is aimed to
investigate how the concepts of racism and sexism, which are not a new discourse in print advertising but
have their presence in digital advertising studies, are processed in advertising studies by using semiotic
analysis and denotation/connotation method. The advertising sector is limited to the fast food sector, and the
visual and message choices it uses to reach the consumer mass are discussed in a racist and sexist context.
Based on the fact that manipulation is a powerful tool in perception management, the effects of racist and
sexist perception management in advertisements on the social structure were analyzed by qualitative
research method.

Keywords: Semiotics, advertising, social media, fast food, metaphor.
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GİRİŞ
Yediden yetmişe kadar her bireyin teknoloji ile dolaylı ya da doğrudan bağ kurduğu bir
çağın içinde olunması reklamcılığı basılı mecralardan sanal mecralara kaydırmaya başlamıştır.
Reklamcılık sektörü hedef kitlesine daha hızlı ulaşabilmek için grafik tasarımın hızlı, pratik ve
yaratıcı söylem yaratma gücünden sıklıkla faydalanmaktadır. Reklamcılığın kapitalist sistemin
değerlerini meşru kılmasındaki ivmesini grafik tasarımın görsel metafor kullanımdaki gücünün
artırdığı bir gerçektir. Ancak reklamcılık tek başına kapitalist sistemin çatısını
oluşturmamaktadır.
MSN, mIRC gibi platformlar ile başlayan sosyal medya platformları bugün Youtube,
Whatsapp Twitter, Facebook, Instagram, Tiktok gibi birçok yeni isimle hayatlarımıza dahil
olmaya devam etmektedir. Sosyal medya platformları tüketici kitlesinin hipermetinsel etkileşim
kurabildiği bir alan olması sebebi ile reklamcılıkta tüketiciden hızlı geri dönüt alınmasını
sağlayan bir mecra olmuştur. Hızın ön plana çıkması mesajların derinliğini çözümlemede
tüketiciyi bilgi kaosuna itmektedir. Mesaj bombardımanına uğrayan tüketici bir süre sonra
gördüğü mesajların altında yatan bilinç altı mesajların yönlendirmesi ile farkında olmadan
negatif söylemlere ait kodlamaları zihninde oluşturabilmektedir. Bu nedenle reklamcılık
sektöründe sosyal medyanın gücünü kullanarak üretilen görsellerin göstergebilim metodu ile
çözümlenerek cinsiyetçi ve ırkçı içerik barındıran asıl mesajlarının ortaya çıkarılması retorik
açıdan önemli görülmektedir.
PROBLEM
Reklamlarda göstergebilim kuramı kullanılmasının mesajın başarı gücünü arttırdığını gösteren
ve bunun yanı sıra gizil olarak işlenen ırkçı ve cinsiyetçi söylemlerin ortaya çıkarılmasına
yönelik çok sayıda göstergebilimsel çözümleme çalışması mevcuttur. Ancak sosyal medya
reklamcılığında yapılan çalışmalara yönelik az sayıda bilimsel çalışma olduğu gözlemlenmiştir.
Bu alandaki eksikliğe katkı sunmak amacıyla sosyal medya reklamcılığı için üretilen
görsellerde Saussure’ün göstergebilim kuramı ve Barhes’ın düz anlam/yan anlam metodundan
faydalanarak çözümlenmesi bildirinin çıkış noktası olmuştur. Çalışmanın problemini; hazır
yemek zincirleri için hazırlanan reklam örnekleri üzerinden cinsiyetçi ve ırkçı algı
yönetimlerinin nasıl oluşturulduğunu göstergebilim metodu ile belirlemek ve buna yönelik
sosyal medya platformlarında ne gibi çözüm, önlem veya yöntemlerin izlenebileceğini tespit
etmek oluşturmaktadır.
YÖNTEM
Araştırmada göstergebilim analizi yöntemiyle Burger King’ ve KFC markalarına ait 2 adet
reklam görseli incelenmiştir. Sosyal medyada yer alan reklam görsellerinde yer alan pozitif ve
negatif kodlamaların nesnel bir şekilde analizinin yapılması için Saussure’ün semiyoloji kuramı
ve RBarhes’ın düz anlam/yan anlam metodundan yararlanılmıştır. Seçilen reklam görselleri
göstergebilim analizi ile çözümlenmiş ve reklamların içerisindeki görüntüsel kodlar ve
metaforlar çözümlenmiştir. Çalışmanın evreni hazır yemek zincirleri ile sınırlı tutularak reklam
görselleri ırkçılık ve cinsiyetçilik söylemleri bağlamında analiz edilmiştir. Bulgular kısmında
nitel araştırma yöntemi kullanılarak birincil ve ikincil dereceden kaynak analizleri ile durum
tespiti yapılmıştır.
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BULGULAR
1. Göstergebilim, Grafik Tasarım ve Reklamcılık
Semiyoloji önce dilbilimsel çalışmalar üzerinde uygulanan bir inceleme olarak ortaya çıkan
bir bilim dalı olmuş, daha sonra dille beraber görsel sanatlar ile ilişkili birçok bilim dalının
içinde de bir ileti çözümleme yöntemi olarak kullanılmıştır. Semiyoloji, kısa tanımı ile,
“gösterge dizgelerini inceleyen bilim dalı”dır (Güz ve diğ., 2002:155). Bu nedenle
göstergebilim olarak da adlandırılabilmektedir. Etrafımızda gördüğümüz görsel, yazılı, işitsel
işaretleri anlamlandırma sürecinde semiyoloji bilimi alanında yapılan çalışmalar, mesajı daha
iyi anlayabilmemizi sağlamaktadır. Semiologie kelimesi Eski Yunanca semeion (gösterge),
logia (kuram) sözcüklerinin yan yana gelmesi ile oluşturulmuştur (Karaca, 2021). Grafik
tasarım disiplini de dil türlerini yazılı olarak bir tasarım elemanı biçiminde görseller ile bağlı
kılarak mesaj ileten bir disiplindir. Grafik tasarımda semiyoloji biliminin gösterge dizgelerini
çözümleme yönteminden faydalanılması görsel mesajların iletimini daha güçlü kılmaktadır.
Saussure’e göre dilbilimcinin görevi, göstergesel olgular bütünü içinde dilin özel bir dizge
olmasını neyin sağladığını ortaya koymaktır (1998). Grafik tasarımcının görevi ise mesajın
hızlı, etkili ve akılda kalıcı olarak iletilmesi için bilinçli olarak göstergeleri düzenlemektir.
Tasarımda bu amaç ile aynı zamanda mesajdan daha fazlasının (tutum, değer, alışkanlık, yargı,
bakış açısı, yorum) kısa sürede alıcıya ulaşması da sağlanmaktadır. Elden’e göre reklam
sektöründe kullanılan malzemeler; dil, grafik tasarım, brief, bilgi, araştırma ve mecra olarak
sıralanmaktadır (2004:47). Bir iletiyi iletirken bilinçli olarak alt mesajların iletinin içine
eklenmesinde göstergebilim metodunun kullanılması reklamcılık sektörünün hedef kitlesini
ikna etmede grafik tasarım ve göstergebilim yöntemlerinden destek almasını kaçınılmaz
kılmaktadır. Bu nedenle grafik tasarımın reklamcılık sektörüne başarının vaadini göstergebilim
yöntemi ile sunduğu söylenebilir. Saussure, dil ve yazının birbirinden ayrı iki göstergeler
dizgesi olduğunu yazının biricik varlık nedenin de dili göstermek olduğunu ifade etmektedir
(1998:57). Reklamcılıkta ise yazı dili, bazen görsel ve bazen işitsel veriler ile işlenerek ticari
amacı olan tüketim amacına daha hızlı ulaşılmasını hedeflenmektedir. Grafik tasarım sürekli
olarak kendi kendini üreten, yaratıcı ve yapıcı düşünme süreçlerinin sonucunda filizlenen bir
sanat dalıdır (Tunçkan:1990: 276). Teker’in de belirttiği gibi başarılı reklam uygulamalarının
temelinde yaratıcı uygulamaların önemi yadsınmamalıdır (2009:16).
Reklam; bir ürün ya da hizmetin, bedeli kimin tarafından ödendiği belli olacak şekilde, geniş
halk kitlelerine kitle iletişim araçlarından yer ve zaman satın alarak tanıtılması çabalarının
bütününü içermektedir (Elden-Ulukök-Yeygel, 2006:62). Grafik tasarım, reklamcılık sektörü
ile ortak amaca hizmet eden şu sorulara yanıt aramaktadır: ‘Mesajı en etkili bir biçimde kitlelere
nasıl ulaştırabilirim? Grafik ürünler, sürekli ve hızla değişen toplumsal algıya nasıl (hangi biçim
ve yöntemle) sunulmalı ki, ürün mesajı kitleler tarafından algılanabilsin/içselleşebilsin?
(Ambrose ve Harris, 2012:84) Reklam, dikkatleri çekerken hedef kitlesine vermek istediği
bilgiyi, mesajı da aktarmakta; hedef kitlesinin görüş ve alışkanlıklarını değiştirmeyi, belirli bir
görüş ya da tutumu benimsemelerini sağlamayı hedeflemektedir (Gülsoy, 1999:9). Bu
bağlamda değerlendirildiğinde grafik tasarım ve reklamcılığın bir masanın iki ayağı gibi
birbirine bağlı iki ortak paydaş olduğu görülmektedir. Tanıtım için tasarıma, tasarım için de
belirli bir problem durumuna ihtiyaç vardır. Reklamcılık grafik tasarıma problemi sunmakta,
grafik tasarım ise bu problem durumuna yaratıcı çözümler sunarak ortak amaç olan mesajı
alıcıya iletme görevini sağlamaktadır. Tasarım sürecinde kullanılan göstergebilim yöntemi ise
mesajın en güçlü ve akılda kalıcı haline ulaşmasında bir rol üstlenmektedir.
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2. Sosyal Medyada Metaforun Gücü ve Reklamcılık
1990’lı yıllar ile insan yaşamına giren sosyal medya, 21. yüzyılda kullanım alanlarını
ekonomi, habercilik, iletişim, alışveriş, pazarlama, reklamcılık gibi birçok alanda yaygın ve
işlevsel hale getirmiş durumdadır. Bloglar, mikrobloglar, wikiler, sosyal medya platformları
(Facebook, Twitter, Instagram, Ticktok, Pintereset gibi), içerik dağıtım siteleri, sosyal
imlemeler, podcast yayınları olmak üzere her geçen gün sosyal medya mecraları teknolojinin
güçlenmesi ile genişlemektedir. Sosyal medya platformlarının birbirleri ile olan
hipermetinsellikleri insanların birçok yenilik ve haberden hızlıca haberdar olması ve bu verilere
yönelik olumlu ve olumsuz tutum geliştirmelerine kaynak oluşturmaktadır. Özellikle pazarlama
ve reklamcılık bu mecraların gücünü bir fırsata çevirerek platformların her birini dijital bir
reklam sahasına çevirme şansına sahip olmuştur. Rust ve Oliver’a göre “Geleneksel reklamcılık
yaklaşımı, bugünün akıllı ürünleri ve bilgilendirilmiş tüketicisi için yetersizdir (2000:86).’’
Lucas ve Dorrian ise televizyon, bill-board ve basılı reklam uygulamalarının pahalı olarak
algılandığı ve tüketiciler tarafından değişen yüzlerce marka mesajının gürültü olarak
algılandığına dikkat çekmektedir. Ayrıca bu durumun geleneksel mesajın ölmesi anlamına
gelmediğini de belirtmektedirler (2006:17).
Geleneksel mesaj iletim biçimleri devam etse de mesajın kaynağının daha sanal ve
etkileşimli bir evrene taşınması mesaj iletme yolarını da etkilemiştir. Akıllanan teknoloji
tüketiciyi akıllı kılmanın yanı sıra daha hızlı ve kolay kıyas yapabilir hale getirmiştir. “Çok
sayıda birbirine benzer mamul üretilmesi nedeniyle reklam metinleri de her geçen gün
birbirlerine daha çok benzemeye başlamıştır (Karaçor, 2000:186).’’ Benzerlik problemine ek
olarak bir diğer problem de gırtlağına kadar reklam mesajına gömülmüş tüketicilerin dikkatini
çekebilmenin güçleşmesidir. Tıpkı günümüz otomobillerinin birbirlerine çok benzedikleri gibi
reklamlar da hemen hemen birbirlerinin aynı olma problemi ile karşı karşıyadır (Cappo,
2004:91-99). Reklamcılıkta benzerlik, değişen gündem ve teknolojik hızı yakalama, yoğun
mesaj bombardımanı gibi sorunların çözümü için metafor kavramının yürütülen çalışmalar
içinde kullanılması bir çözüm sunmaktadır.
Metafor (Fr. métaphore, İng. metaphor) kelimesi, Eski Yunancada bir kavramı, bir olguyu,
kendinden daha öteye taşımak, olduğundan daha fazlasını yüklenmek anlamındaki Yunanca
“phérō” sözcüğünden gelmektedir (Dur, 2016:123). Metafor oluştuğu ortam içinde iletinin
anlatısına gösterilenin ötesindekini algılatabilecek bir benzeşim karakteriyle güç katmaktadır.
Anlatılar, genellikle kurmaca ya da gerçek olay(lar)ın öykülenmesini dile getirmektedir (Mutlu,
2012: 27). Metafor, reklamcılığın amacı olan tanıtma, benimsetme ve tükettirme eylemleri için
anlatıların ötesini tüketiciye gizli olarak göstermektedir. Reklamlar sadece ürünü tükettirmek
değil bunun yanı sıra o ürün ile tüketici kitlesinde beğeni, algı, davranış kodlamaları da
oluşturmaktadır. Reklamların içerisinde bilinçli olarak görsel, dilsel ve işitsel birçok metafor
türü kullanılmaktadır.
Reklamlarda kullanılan görsel metaforlar, reklamların okuyucular tarafından daha ilgi çekici
bulunmasını sağlamakta, hedef kitle bu reklamlar ile verilen mesajlar hakkında daha derin
anlamları çözümlemekte ve reklama karşı daha olumlu fikirler imgelemektedirler (Mc Quarrie
ve Mick, 1996:427). Phillips ve McQurrie, reklamlarda kullanılan görsel metafor türlerini yan
yana koyma, birleştirme, yerine imaj koyma olarak 3 ana başlık içinde; bağlantı, benzerlik ve
zıtlık üzerinden 9 türe (1-Bağlantı-Yan yana Koyma, 2- Benzerlik-Yan yana Koyma 3- ZıtlıkYan Yana Koyma, 4-Bağlantı -Birleştirme, 5- Benzerlik-Birleştirme, 6- Zıtlık-Birleştirme, 7-
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Bağlantı-Yerine İmaj Koyma, 8- Benzerlik-Yerine İmaj Koyma, 9- Zıtlık-Yerine İmaj Koyma
) ayırmıştır (Phillips ve McQuarrire, 2004: 116).
Ağırlıklı olarak Facebook platformu ile başlayan görsel, işitsel ve yazılı veri paylaşımı
günümüzde ağırlığını Instagram ve Youtube platformuna kaydırmıştır. Ancak Facebook’un bir
reklam mecrası olarak tercihi halen söz konusudur.Her platformun kendine özgü görsel
paylaşım formatları olmasının yanı sıra kendi içerik yapılarına özgü anlatım dilini de kullanıcı
kitlesine kabul ettirmiş durumdadır. Örneğin Instagram’da ağırlıklı olarak reels tipi 15 saniyelik
video hikâye formatında kısa süreli reklam videoları hazırlanarak tanıtımlar gerçekleştirilirken,
Twitter’da ise hashtag, (başlık etiketi) yazılı slogan cümleleri ve bunu destekleyen görsel veya
video formatlar ağırlıklı tercih edilmektedir. Youtube platformu ise adeta televizyonun
interaktif bir formatına dönüşerek tüketicinin anında fikrini beyan edebileceği sanal bir reklam
mecrası görevi üstlenmiştir. Ayrıca preroll videolar (video öncesi gösterilen reklam) ile izleyici
kitlesini seçtiği videoları izlemeden önce zorunlu reklam izleme davranışına 5-15-20 saniyelik
kısa süreler ile alışkın hale getirerek sosyal medyada yapılan reklamcılık stratejilerine yeni bir
boyut getirmiştir.
Sosyal medya platformları bağlamında reklamlarda metafor kullanımlarını incelemeden önce
sosyal medyanın reklamcılık sektörüne getirdiği yeni eğilimden söz edilmesi gereklidir.
Günümüzde sosyal medya platformları kendi anlatı dillerini oluşturarak yeni bir reklamcılık
türü olan Sosyal Medya Reklamcılığı’nın oluşmasını sağlamıştır. Sosyal medya reklamcılığı,
farklı pek çok sosyal medya platformunu içerisinde barındıran ve çoklu ortam yapısı özelliği
ile oldukça geniş kitleleri kapsayan bir reklamcılık türüdür (Çakın, 2018: 196). Sosyal medya
reklamcılığında kullanılan metafor yöntemleri ile geleneksel medya ve kitle iletişim araçları
içinde kullanılan yöntemler benzerlik gösterse de hedef kitlenin beklentisi ve hız kavramının
sektöre dahil olması ile farklılık kazanmaya başlamıştır. İşletmeler ve markaların sosyal medya
platformlarında yayınladıkları reklamlar tüketicilerde bir algı oluşturmaktadır. Bu algının
olumlu olması sosyal medya reklamlarının başarılı olduğu anlamına gelmektedir (Kayapınar,
Kayapınar & Tan, 2017). Ancak sosyal medya reklamları her zaman başarılı sonuçlar
doğurmamaktadır. Irkçılık ve cinsiyetçilik algısına yönelik negatif ileti kodlamalarına neden
olan sosyal medya reklamları hedef kitlenin tepkisini çekerek olumsuz etkiye sebep
olabilmektedir. Örneğin 2018 yılında H&M markasının online alışveriş sitesinde siyahi bir
çocuk modele giydirdiği sweatshirt’ün üzerinde yazan ‘Coolest monkey in the Jungle’
(Ormandaki en havalı maymun) sloganı ile olumsuz tepki almıştır. Sloganda yer alan maymun
kelimesi ile olumsuz bir dilsel metafor oluşturularak siyahi çocuk ile maymun kelimesinin
eşleştirilmesi ile ırkçılık propagandası söz konusu olmuştur. Burada görsel metafor ile dilsel
metaforun kullanımı reklamın başarı değil tepki çekmesine neden olmuş ve sosyal medya
platformlarında H&M markası kınama tepkileri almış ve ardından marka tüm mecralardan
reklam görselini kaldırarak resmi hesaplarından özür açıklaması yapmıştır.
Sosyal medya reklamcılığında kullanılan metaforlar tüketicinin tepkisel anlamda pozitif ve
negatif kodlamalar ile çözümlemesine de zemin hazırladığı için bilinçli ve hedef kitlenin
beklentilerini, ihtiyaçlarını, dünya görüşlerini ve daha birçok faktörü göz önüne alarak
kurgulanması gereken metafor tipleridir. Sosyal medya reklamcılığında başlangıçta belirli bir
hedef kitleye yönelik metafor kullanımı yapılıyor gibi görünse de internetin getirdiği zaman
yarışı ve mekândan bağımsızlık faktörleri de hesaba katıldığında aslında daha açık uçlu bir
demografik yapıda tüketici kitlesine ulaşabileceği de dikkate alınmalıdır. Son yıllarda artan
ekonomik kriz, savaş, nüfus artışı, salgın hastalıklar, açlık vb. birçok evrensel problem, reklam
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çalışmalarının içinde kâr amaçlı demagoji politikalarına gidilmesinde birer araç konumuna
indirgenmiştir. Bu konumlandırma evrensel problemler nedeni ile yaşamları olumsuz etkilenen
tüketicinin tepkisini çekmeye başlamıştır. Özellikle ırkçılık ve cinsiyetçilik problemi
yüzyıllardır reklamlarda imlenen bir tema olarak mevcudiyetini halen sürdürmektedir.
3. Reklamcılıkta Irkçılık ve Cinsiyetçilik Söylemi
Reklam, tüketici ile üretici arasındaki bağı; bilgi iletme, farkındalık yaratma, merak
uyandırma vb. birçok farklı amaç ile sağlayabilmektedir. Reklamlar içerisindeki mesajların
ürün bilgisini anlatmasından ürünlerin sosyal ve sembolik anlamlarını vermesine doğru bir
kayma söz konusu olmaktadır (Harms ve Kellner, 2011:58). Reklam tüketicinin ürünü satın
almasına ikna eden planlı çalışmalar olmasının yanı sıra davranış değişikliği ve bakış açısı
kazandırması sebebi ile de bireylerin ve toplumların algıları üzerinde pozitif ve negatif
manipülasyon oluşturma gücüne de sahiptir. Bu yönü ile değerlendirildiğinde sosyal medya
platformlarında yapılan reklam çalışmalarının içinde negatif bağlamda ırkçılık, cinsiyetçilik,
demagoji, homo-fobi, fetişizm, göçmen karşıtlığı gibi birçok konuda olumsuz örnek teşkil
edebilecek ürün tanıtım kampanyaları yapıldığı da gözlemlenmektedir (Dove markası için
Body Wash ürününe yönelik 2017 yılında yapılan reklam kampanyası örnek gösterilebilir).
‘’Irkçılık, belli başlı insani özelliklerin ve yeteneklerin ırk tarafından belirlendiğini öne süren
bir teori’’ ye dayanmaktadır (Bernasconi, 1999:34). Paradies’e göre ise ‘’Irkçılık bazı etnik
veya ırksal grupları diğerlerine göre daha düşük olarak etkileyen ve arzu edilen toplumsal
kaynakları üstün etnik ya da ırksal gruplara farklı şekilde tahsis eden bir aşağılama ideolojisine
dayanan organize bir sistemin adıdır (2006:145). Irkçılık tanımlarından da anlaşılacağı üzere
belirli bir insan tipolojisini genetik ve fiziksel özellikleri baz alarak kendilerinden farklı
olmaları sebebi ile aşağılama, dışlama veya değersizleştirme politikalarını kapsayan bir
düşünce sistemini ifade etmektedir. Reklam kampanyalarında verilen mesaj başarılı olsa dahi
belirli bir kesimin beğenisini alarak diğer kesimin aşağılanması ile sonuçlandığında
ötekileştirilen kesimin tepkisini almaktadır. Ancak kapitalist sistemin bir aracı haline gelen
reklamcılık sektörü burada ürünün satışındaki kar ve zarar oranı ile daha fazla ilgilenmektedir.
Kapitalist sistemin negatif yanına rağmen ırkçılığa maruz kalan toplumlar ve bu topluma destek
veren diğer ırklardan insanlar bu türden reklam çalışmalarına sosyal medyanın hipermetinselliğini ve anında geri dönüt verebilme özelliğini kullanarak daha sert tepki verme şansını
yakalamıştır.
Reklamlarda ırkçılığın yanı sıra cinsiyetçi söylemlerin de negatif algı manipülasyonlarında
etkisi büyüktür. Eşitlikçi yapılar üzerine kurulu olmayan toplumlarda, toplum cinsiyet rollerine
göre şekillenmekte, toplumda erkekler, güç ve üstünlüğü elinde bulundurmakta ve dolayısıyla
kadınlar eğitim, iş hayatı, sağlık gibi yaşamın pek çok alanında dışlanmakta ya da ikinci planda
kalmaktadır (Swim ve Campbell, 2003:219). Cinsiyetçilik, insanların biyolojik ve davranışsal
rol durumlarına yönelik yapılan negatif söylem karakteri ile ırkçılık ile yapısal benzerlikler
gösteren bir olgudur. TDK'ya göre ise cinsiyet ayrımcılığı (seksizm), eğitim veya iş hayatında
bireye erkek veya kadın olduğu için negatif ayrımcılık yapmak olarak açıklanmaktadır. Ancak
cinsiyetçilik sadece eğitim ve iş hayatında değil günlük yaşamın her alanında karşılaşılabilen,
sadece kadınları değil erkekleri de kapsayan bir ayrımcılık durumdur. Özellikle reklam
çalışmalarında, dilin yazılı ve işitsel formatta var olduğu tüm alanlarda cinsiyetçi yaklaşımlara
sıklıkla rastlanabilmektedir. Cinsiyetçi dilin görseller ile ilişkilendirilmesi sonucu cinsiyetçilik
olgusu tüketici kitlesinin zihninde daha derin ayrıştırıcı kodlamalar ile varlık bulmaktadır.
Reklamların metaforik gücü mesajların negatif kodlamalarını dil, düşünce deneyim gibi
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kavramların üzerinde temellendirmektedir. Bu nedenle reklamların göstergebilimsel analizinin
yapılması ve ırkçılık ve cinsiyetçilik bağlamında işlenen negatif kodların çözümlenmesi
önemlidir.
4. Sosyal Medya Reklamlarının Irkçı ve Cinsiyetçi Bağlamda Göstergebilimsel Analizi:,
Burger King/ ‘Vietnam Tatlı Biberli Tavuk Burger’ ve KFC, ‘En Çok Neremi
Seviyorsun?’ Reklamlarının Analizi
Göstergebilimin ortaya çıkışı, reklamcılık ve grafik tasarım ile olan bağlamı, cinsiyetçilik
ve ırkçılık üzerinden kurabileceği kapsamın içeriği önceki başlıklarda bir çerçeve halinde
sunulmuştur. Bu kısımda ise Saussure’ün gösterge tanımlaması ve Barthes’ın düz anlam-yan
anlam çözümlemesi kullanılarak hazır gıda sektörüne yönelik yapılan reklam görselleri
göstergebilim yöntemi kullanılarak görüntüsel göstergeleri ırkçı ve cinsiyetçi söylemler
açısından incelenmiştir. Göstergenin tanımına bakıldığında; insanların bir topluluk yaşamı
içinde birbirleriyle anlaşmak amacıyla yarattıkları ve kullandıkları diller, çeşitli jestler (el, kol,
baş hareketleri), sağır-dilsiz alfabesi, trafik işaretleri, bazı meslek gruplarında kullanılan
flamalar, reklam afişleri, moda, mimarlık düzenlemeleri, yazın, resim, müzik gibi çeşitli
birimlerden oluşan ve ses, yazı, görüntü, hareket gibi gereçler vasıtasıyla gerçekleşen dizgelerin
oluşturduğu anlamlı bütünün birimleri olarak açıklanmaktadır (Karaman, 2017:27).

Saussure’un Anlam Öğeleri (Fiske, 2003: 67)
Saussure’ün anlam öğeleri tablolarından yola çıkarak bir örnek üzerinden değerlendirildiğinde
gösteren duman ise gösterilen ateş olmakta ve bunun sonucu olarak zihinde anlamlandırma
yaparak duman ve ateş varsa demek ki yangın var anlamına varılmaktadır. Barthes’ın düz
anlam- yan anlam bağlamında ele alındığında ise gösterge kavramının daha farklı bir yaklaşımla
incelenmesi söz konusudur. “Bir gösterge kendi kendine başka bir göstergenin, yan anlamın ya
da konum gibi kültürel bir değeri gösteren ikincil dereceli bir göstergenin göstereni olabilir. Bu
durumda gösterge toplumdaki konum yapısı gibi kültürün yan anlamsal yönleri için
bir ‘gösterge taşıyıcısı’ olur” (İlkdoğan, 2017:3153).Duman, ateş ve yangın örneği üzerinden
tekrar değerlendirdiğimizde Barthes’ın kuramına göre dumanın düz anlamı sadece gerçek
anlamı olan fiziksel bir durumu ifade etmektedir. Duman görseli eğer bir dudak içinden
çıkarılmış olarak konumlandırılsa yan anlam oluşmaya başlamakta ve mesajın alıcısı dudak ve
dumanı zihninde birleştirilerek acı bir şeyler yendiği mesajına ulaşır. Düz anlam göstergenin
neyi temsil ettiğini, yan anlam ise göstergenin nasıl temsil edildiğini temsil etmektedir
(Karaman, 2017:31). Düzanlam, göstergenin işaret ettiği şeydir. Göstergenin temel, apaçık
görünen anlamıdır. Düz anlamda göstergenin işaret ettiği nesneler, gönderme yaptığı şeyler dış
dünyada bulunan şeylerdir, gösterilen ve gösteren birbirinin aynıdır. Örneğin bir fotoğraftaki
köpek köpektir. İnsan müdahalesiyle ortaya çıkan renk, ışık, alan derinliği, özel efektler vs. ise
yananlamı teşkil eder (Parsa ve Parsa, 2004:57). Bu noktadan hareketle Suassure’ün kuramına
göre göstergeler gösterenler ile metafora ulaşırken Barthes’ın gösterge yorumunda yan anlam
ile metafora ulaşılarak yeni anlam yaratılmaktadır. Bu yeni anlam da toplumsal yapılara göre
farklılık gösterebilmektedir. Harms ve Kellner reklamın toplumdaki rolünü boş yere ziyan
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ettiğine, sömürücü ve yönlendirici olduğuna, kapitalist hegemonya düzenini devam ettiren ve
bireysel otonominin gelişimini ve katılımcı demokrasiyi engelleyen bir yapıya sahip olduğuna
dikkat çekmektedir (2011:67). Reklamlarda düz ve yan anlamlar, göstergeler ile yaratılan
metaforik yeni anlamlar yoluyla işlenen cinsiyetçi ve ırkçı algıları sürdükçe reklamların
kapitalist hegemonyaya hizmeti de devam etmektedir. Bu döngünün kırılması için reklamların
bilimsel analizlerinin yapılması oldukça önemlidir.
4.1 Örnek-1: Burger King ’Vietnam Tatlı Biberli Tavuk Burger’

Görsel 4.1.1 Burger King ’Vietnam Tatlı Biberli Tavuk Burger Reklamı

Burger King markası Yeni Zellanda’da yeni hamburger çeşidi olan ‘Vietnam Tatlı Biberli
Tavuk Burger’ i tanıtmak için Instagram’da 2019’da yılında üstte yer alan reklam videosunu
(Görsel 4.1.1.) yayınlamıştır Irkçı bir söylem içerdiği gerekçesiyle Çinli insanların tepkisini
almıştır. Görüntüsel göstergelerini analizi Tablo.1’de verilmiştir.
Tablo.1 Burger King ’Vietnam Tatlı Biberli Tavuk Burger Reklamının Göstergebilim Analizi
Gösterenler
Sarışın ve esmer
2’şer kadın ve
erkeğin restoranda
yemek yemesi
Dev kırmızı yemek
çubukları
Instagram gönderi
açıklaması

Çubuklar arasında
kalmış
‘Vietnamese’ isimli
hamburger

GÖRÜNTÜSEL GÖSTERGE
Gösterilenler
Düz Anlam
Dört yetişkininin hamburger yerken
Birbirlerine çubukla
çubuklar ile sakarlık yaşaması,
hamburger yemede
gülümseyerek birbirlerine yardım
yardım etmek.
etmesi.
Çubukların normalden büyük ve
Yemek çubuklarıyla
kırmızı olması.
hamburger yemek.
"Dünyanın Lezzetleri serimizin bir
parçası olan Vietnam Tatlı Biber
Kıtırlığımızla damak tadınızı Ho Chi
Ming Şehri'ne kadar götürün. Sadece
sınırlı bir süre için mevcuttur".
Dev çubukların arasında düşmek
üzere olan hamburger.

Restoranlarımızda bu
lezzeti tadabilirsiniz.

Yiyecek

Yan Anlam
Geleneksel bir yemek alışkanlığının
zorluğuna batılı ırktan insanlar ile mizahi
gönderme yapmak.
Çin kültüründe çubuklar ile yemek yemek
sıradan ve kolay iken batılı insanlar için
zorluğuna gönderme yapmak.
Dünyanın neresinde olursanız olun başka
ülkelerin lezzetlerini size sunuyoruz. Bu
hamburgeri yediğinizde Vietnam’ın en büyük
kenti olan Ho Chi Minh’e kadar gitmiş gibi
hissedeceksiniz.
Çin kültürüyle geçmişte savaşmış olan
Vietnam ülkesine gönderme yapan
Vietnamase isimli hamburgerin Çin
kültürüne özgü yiyecek çubukları arasında
Vietnam’ın hamburgere benzetilerek savaşta
Çin’in kıskacında kalmasına benzetilmesi.

Çinli insanlar genelde sebze ağırlıklı ve sağlıklı yiyecekleri tercih eden ve bu yiyecekleri
tüketirken kaşık, çatal, bıçak yerine kendi kültürlerine özgü ahşap çubukları tercih eden bir
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kültürdür. Reklam videosunda yemek çubuklarıyla yemek yemenin zorluğu çubukların boyutu
da büyütülerek karikatürize edilmiştir. Bunun yanı sıra tek bir kişinin hamburger yemeğini bu
çubuklarla yemesinin mümkün olmadığı başka birinin yardımı ile yiyebileceğine yönelik bir
gönderme yapılmaktadır.
Tarihi bağlamda Çin ve Vietnam arasındaki savaşın politik boyutu düşünüldüğünde yemek
üzerinden bir ırkın başka bir ırka kıyaslanarak Çin’i gösteren dev çubuklar arasında kıskaca
alınmış bir hamburger biçiminde Vietnam’ın gösterilmesi olumsuz bir metafor oluşmasına
neden olmuş ve bu nedenle tepki almıştır. Tepkinin ardından Burger King firması sosyal medya
platformlarından reklamı kaldırarak özür açıklamasında bulunmuştur. Burger King daha önce
de 2009 yılında henüz sosyal medya platformları günümüzdeki kadar aktif bir reklam mecrası
değilken Singapur’da basılı yayınlanmak üzere cinsiyetçi ‘Süper 18cm’lik’ (Görsel 4.1.3)
isimli reklam çalışmasını da özür açıklaması ile yayın mecralarından kaldırmak durumunda
kalmıştır.

Görsel 4.1.3 Burger King. ‘Süper 18 cm’lik’.
“Süper 18 cm’lik” isimli bu ilan hem görseli hem de İngilizce oral seks anlamına gelen “blow
job” sözcüklerini çağrıştıran başlığı yüzünden büyük tepki çekmiştir. Firma tarafından ABD’de
yayınlanan özürde, söz konusu ilanın sınırlı bir promosyonu duyurmak için sadece Singapur
pazarında kullanıldığı belirtilmiştir. Açıkça görülmektedir ki reklam mecrası değişse de
reklamların negatif söylemleri devam edebilmektedir.
4.2. KFC, ‘En Çok Neremi Seviyorsun?’

Görsel 4.2.1 KFC, ‘En Çok Neremi Seviyorsun?’
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Tablo. 2 KFC, ‘En Çok Neremi Seviyorsun?’ Reklamının Göstergebilim Analizi
GÖRÜNTÜSEL GÖSTERGE
Gösterilenler
Düz Anlam
Yiyecek
Tavuk eti
Yiyecek
Tavuk eti
Göğüslerimiz mi? Kalçalarımız mı?
Tavuk göğüs eti mi? Kalça
Yazısı
eti mi?
#ençokneremiseviyorsun
En çok hangi tavuk etini
seviyorsun?

Gösterenler
Tavuk göğüs eti
Tavuk kalça eti
Slogan yazıları

Tweeter gönderi açıklaması

Göğüslerimiz mi? Kalçalarımız mı?
Tarafını belli et, ödülleri kap!
#ençokneremiseviyorsun

Tavuk göğüs ya da kalça
etlerinden birini seç ve
ödülünü al.

Yan Anlam
Kadın göğüsleri
Kadın kalçaları
Kadın göğüsleri mi?
Kadın kalçaları mı?
Kadınlarda en çok
göğüsleri mi yoksa kalçayı
mı seviyorsun?
Kadın

KFC’nin 2015 yılında Twitter üzerinden yürüttüğü #ençokneremiseviyorsun hashtagli reklam
kampanyasında görsel üzerinde tavuk göğsü ve but parçalarına yer vererek tüketici kitlesinin tepkisini
almıştır. Görüntüsel göstergelerini analizi Tablo.2’de verilmiştir. Reklama ilk bakıldığında
gösterilenler ikiye bölünmüş bir ekranda bir tarafta tavuğun göğüs eti kısmı olarak, diğer tarafta ise
tavuğun but eti kısmı olacak şekilde konumlandırılmıştır. Yazıların olmadığı bir versiyonda cinsiyetçi
bir söylem çıkarılması ve cinsiyetçi bir yan anlam yüklemesinin yapılması zor olsa da yazılar görsel ile
yan yana getirildiğinde cinsiyetçi kodlamalar yüklenmiş bir reklam görülmektedir. Reklamda kadın
bedenine ait bir görsel öge bulunmamasına karşın alt metinde yer alan kadının objeleştirilmesi açık bir
biçimde cinsiyetçi mesajlara gönderme yapmaktadır. ‘Göğüslerimiz mi? Kalçalarımız mı?’ sloganının
eklenmesi ile kadın vücudunu çağrıştırması söz konusudur. ‘En çok neremi seviyorsun?’ sorusu
genellikle kadınlar tarafından sorulan bir soru kalıbı olmasından dolayı tavuk etleri ile kadın bedenini
eşleştirici bilinçaltı çağrışımlar daha da kuvvetli hale getirilmektedir. Biraz daha derine inildiğinde
‘Kadın vücudu güzeldir, bizim tavuklarımız da güzel’ algısı yaratılmaya çalışılmaktadır. Tweet’in
altında yer alan ‘Tarafını belli et, ödülünü kap’ açıklaması ile de kadının bedeni üzerinden
ayrımlaştırmaya iten seksist bir algı yaratılmaya çalışılmıştır. KFC’nin cinsel çağrışımlı ve kadın
bedenini hedef alan bu reklamı Twitter üzerinde tepki toplamasının ardından marka özür açıklaması
yapmak zorunda kalmıştır.
Medya temel olarak reklam verenlere zaman ve yer satarak para kazanmaktadır. Bu da pratik olarak şu
anlama gelmektedir ki medya içeriği söz konusu olduğunda reklam verenlerin çıkarları tüketicinin
çıkarlarına baskın gelmektedir. (Harms ve Kellner, 2011:68). Örnekler üzerinden tespit edildiği üzere
medyada basılı ve dijital ortam fark etmeksizin kar mantığı baskındır. Medyanın ve reklamcılık
sektörünün kar paydasında buluşması tüketicinin beklentilerini ve değerlerinin ikinci plana atılmasına
neden olmaktadır.

SONUÇ VE TARTIŞMA
Bu çalışmada kapitalist düzenin dayattığı tüketici toplumunun inşasında reklam
sektörüne eleştirel teori perspektifinde bakılarak ırkçılık ve cinsiyetçilik söylemine sanal
platformlardaki kullanım biçimlerinin analizi ile bir yorum getirilmeye çalışılmıştır. Reklamları
eleştirel okuyabilmek özellikle reklamların retorik olarak nasıl yapılandırıldığını, mesajlarını
nasıl ilettiklerini anlayabilmek için reklam çalışmaları üzerine sistematik perspektifler ile
yapılmış çözümlemeler önemi gün geçtikçe artmaktadır. Reklamcılık alanında birçok
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kategoride ırkçılık ve cinsiyetçilik söylemi barındıran hizmet, ürün, marka vb. kâr amaçlı
oluşum mevcuttur. Ancak çalışma kapsamı hazır gıda sektörü ile sınırlı tutularak örnek bir
evren içinde söylemlerin işlenişi değerlendirilmiştir.
Reklamcılık sektörü ırkçılık ve cinsiyetçilik bağlamında ele alındığında reklamların
toplumların ırksal kökenlerine, insanların biyolojik varoluş cinsiyetlerine değer vermeyi
öncelemek yerine satışın artırılması ve karın yükseltilmesini hedef gördükleri gözlemlenmiştir.
Reklamcılık, 21. yüzyılda söylemsel yazı kültüründen simgesel medya kültürüne, diğer bir
deyişle yeni imaj kültürüne geçişte kilit bir sektördür. Toplumların algılarını yeniden
kodlamada reklamların gücü yadsınamaz etkiye sahiptir. Bu noktada daha gerçekçi, demokratik
ve eşitlikçi bir toplum oluşturmak ve reklamın negatif algı operasyonlarının önüne geçebilmek
için neler yapılabilir? sorusu gündeme gelmektedir. Medyada ve reklamcılık alanında var olan
cinsiyet eşitsizliğinin ve ırkçılığın çözümü için kısa vadeli ya da tek odak noktalı bir çözüm
önerilememektedir. Çünkü oldukça köklü ve kompleks ve evrensel bir sorunla karşı karşıya
kalınması söz konusudur. Sorumluluk sadece reklamcılık, tasarım gibi disiplinlere ait
olmamakla birlikte devlet politikaları içinde de ayrımlaştırıcı, sömürücü eğilimlere yönelik
tedbirlerin yasal olarak alınması da bir çözüm yolu olarak düşünülebilir.
Reklamların hepsi ırkçı, cinsiyetçi ve negatif manipülasyon yapan görseller olarak
sınıflanmamalıdır. Bazı bilgilendirici reklamlar, işletmelere ürünlerini satın aldırma konusunda
yardımcı olduğu gibi tüketicilere gerçekçi faydalar sunabilmektedir. Ayrıca bazı toplumsal
gruplar kamusal öneme sahip konular üzerine bilinci artırmak ve bununla ilgili mesajlarını
iletmek için reklam tekniklerinden pozitif yönde yararlanabilmektedir. Buradaki sorun
reklamın kendisi ya da imaj kültürünün ortaya çıkışı değil ticari amaçlar için reklamın kapitalist
sistemin önceliklerini merkezlemesinden nasıl vazgeçebileceğidir.
Reklama ilişkin reform eksiklikleri, kapitalizm kültürünün cinselliği ve hatta bireylerin
bilinçaltını sömürgeleştirerek hayatın tüm alanları üzerine hâkimiyetini artırma girişiminde
bulunan eylemleri yine kapitalizmin güçlenmesine yardımcı olmaktadır. Reklam temeli
itibariyle kapitalist üretim/tüketim sisteminin merkezinde bulunmaktadır. Kapitalist
toplumlardaki reklamla ilgili sorunların, sadece reklamın ya da pazarlamanın kendi yapısında
var olan karakterinden değil aynı zamanda kapitalist üretim sisteminin gerekliliklerinden
kaynaklandığı unutulmamalıdır.
Gelecek nesillere daha eşitlikçi, demokratik, özgür ve hümanist bir dünya bırakabilmek için
reklam söylemlerine karşı sessiz kalmak yerine geleneksel ve yeni medya içinde tepki vermek,
gerektiğinde markaları fiziksel yaşamda satın almayarak boykot edebilmek şimdilik yapılan
basit çözümler gibi görünmektedir. Ancak daha derine inildiğinde problemin aslında eğitim ve
bilinçlendirme ile çözülmesi sayesinde daha güçlü olumlu sonuçlar alınması mümkün
görünmektedir. Gözlerimiz ile gördüklerimiz ve zihnimizde düşündüklerimizi dil ile ifade
etmekteyiz. Dil kullanımındaki kalıplar değişirse gördüklerimize olan kodlamalarımızda
değişecektir. Pozitif bir dil beraberinde pozitif bir perspektifin oluşmasını da mümkün
kılacaktır.
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SONUÇLAR

ÖZET
Bu çalışmada, indirgenmiş grafen oksit/Poliamid 6,6 çözgülü örme kumaş kompozit yapısının karakterizasyon
analizleri ve mekanik dayanımının yanı sıra elektriksel iletkenlik ve UV koruyuculuk özellikleri incelendi ve bu
özelliklerin yıkama dayanımları belirlendi.
Öncelikle Hummers Methoduyla Grafit pullarından grafen oksit sentezlenmesini ve daha sonra indirgenmesini
sağladık. Hazırlanan indirgenmiş grafen oksit malzeme daldırma kaplama yöntemiyle poliamid kumaş yüzeyine
daldırma ve kaplama yöntemi ile poliamid kumaş üzerine farklı konsantrasyonlarda (0,5g/L, 1g/L, 2g/L) uygulandı.
Kumaştaki fonksiyonel gruplar ve grafen oksitte bulunan fonksiyonel gruplar arasında çekim kuvvetlerinin de
etkisiyle kumaş yüzeyine bağ yapması beklendi. Daldırma sayısı değişken olarak kabul edilerek farklı kalınlıklarda
kaplamalar elde etmek için birden çok daldırma işlemi yapıldı. Bu işlem için, 1/9 banyo oranında 60°C sıcaklıkta 1
saat indirgenmiş grafen oksit konsantrasyonlu suda bekletildi. Elde edilen grafen oksit kaplı Poliamid 6,6 çözgülü
örme kumaşın yüzeyini SEM görüntüleri ile elde edildi. Sürtmeye karşı renk haslık testi, patlama mukavemeti testi,
yüzey direnci ölçümü ve UV geçirgenlik analizi ile kumaş yüzeyindeki grafen oksit varlığı tespit edildi ve grafen
oksitin Poliamid 6,6 çözgülü örme kumaşın özellikleri üzerine etkisi incelendi.
Keywords — grafen oksit, poliamid, nanokompozit, kaplama

GİRİŞ
Son yıllarda gelişen teknoloji ile birlikte tekstil ürünlerinin giyilebilir akıllı tekstiller gibi çeşitli alanlarda kullanımı
ortaya çıkmıştır. Esnek, gerilebilme ve yıkanabilme özelliklerinden dolayı iletken kumaşlar tercih edilme sebebi
olmuştur. Mevcut durumda kumaşlar yeterli seviyede iletken olmadığı için iletken tekstillerin elde edilmesinde
grafen kaplama çalışmaları yer almaktadır [1-5].
Grafen, iki boyutlu eşsiz yapısı ve dünyadaki en iyi iletken, en hafif ve en güçlü malzeme olarak bilindiği için
enerji depolama, sensörler ve daha pek çok uygulama alanına sahiptir [6]. Grafen düzenli karbon atomlarının
altıgen (bal peteği) kafes düzleminde sp2 hibritlendiği tek katmanlı bir yapıdır. Tek katmanlı Grafen ultra yüksek
spesifik yüzey alanına (2630 m2/g) ve yüksek elektron hareketliliğine (15,000 cm2 V−1 s−1) sahiptir [7,8]. Tekstil
sektöründe grafen oksit (GO) birçok özelliğe sahip olduğu için elyaf, iplik ve kumaş geliştirmede; anti-bakteriyel
koruyuculuk,
yüksek
elektrik
iletkenliği,
yüksek
mukavemet,
elektromanyetik
koruyuculuk,
süperhidrofiliklik/fobiklik, alev geciktiricilik, UV koruyuculuk gibi performans özellikleri akademik çalışmalarda
incelenmiştir [9-13].
Poliamid kumaşlar, iyi mekaniksel özelliklere sahip, ucuz, boyanabilmesi kolay, yüksek mukavemetli, aşınma
direnci iyi, esnek, iyi boyanabilme ve düşük yoğunluk gibi özellikleri sebebiyle, tekstil sektöründe yaygın
kullanılan termoplastik, sentetik tekstil ürünlerinden biri olmuştur [14-17]. Tüm bu durunlar göz önüne alındığında
grafen oksit (GO) gibi yüksek performanslı bir malzemenin poliamid tekstil yapılarında kullanımının araştırılması
kaçınılmazdır.

MATERYAL YÖNTEM
A.Grafen Oksit Sentezi
Tekstil uygulamalarında kullanılan grafen oksit malzeme genellikle Hummers Yöntemine [18] ve Hummers
metodundan geliştirilen ve grafitin oksidasyonuna dayanan geliştirilmiş Hummers yöntemine göre yapılmaktadır.
[19]. Literatürde tekstil uygulamalarında yaygın olarak geliştirilmiş Hummers yöntemi ön planı çıkmıştır.
Geliştirilmiş Hummers yönteminde grafitin oksitasyonunda H2SO4, H3PO4 ve KMnO4 kullanılmaktadır [20].
Reaksiyonu sonlandırmak için H2O2 ve yıkama işleminde HCL bu yöntemde kullanılan kimyasallardır. Şekil 1’ de
geliştirilmiş Hummers Yöntemi Kullanarak Grafen oksit sentezlenmesi gösterilmiştir.

SEM Analizi
Poliamid 6 çözgü örgü kumaşın işlem görmemiş ve GO ile farklı konsantrasyonlarda kaplanmış SEM görüntüleri
Şekil 3.1 ‘deki gibidir. PA 6 kumaşın kaplanmış ve kaplanmamış SEM görüntüleri incelenerek yüzey özellikleri
hakkında fikir edinilebilmektedir. Buna göre Şekil 3.1 (a) PA 6. çözgülü örme kumaşa ait görüntüler
incelendiğinde, kumaşı oluşturan filamentlerin düzgün ve pürüzsüz bir yapıda olduğu ve filamentler arasında
boşlukların bulunduğu görülmektedir. Şekil 3.1 (b) filamentlerin ince bir katman GO tabaka ile kaplandığı
görülmektedir. Kaplama işleminde GO konsantrasyonun artmasıyla kumaş yüzeyinde tutunan GO tabaka
miktarının da arttığı buradan anlaşılmaktadır.

(a)

(b)

(c)

(d)

Şekil 3: Farklı konsantrasyonlarda GO ile kaplanmış olan poliamid 3 kumaşa ait 1000x büyütmelerde SEM
görüntüleri, (a) PA 6; (b) 0,5 g GO; (c) 1 g GO; (d) 2 g GO.
FTIR analizi
PA 6 çözgülü örme kumaş ve farklı konsantrasyonlarda GO ile kaplanan kimyasal bağ karakterizasyonlu FTIR
spektroskopisi ile gerçekleştirildi. 2855 cm-1 ve 2931 cm-1’de CH2 asimetrik ve simetrik esneme titreşimleri, 3062
cm-1 ve 3290 cm-1’de NH esneme titreşimlerine ait pikler görülmektedir.
Grafen oksit kaplama yöntemiyle birlikte yeni bir pik oluşumu görülmektedir. Grafen oksite ait karbonil ve
karboksil grupların C=O esneme titreşimlerine ait pikler 1700-1750 cm-1 ‘de belirtilmektedir. Pik şiddetindeki
artışlar 1400 cm-1 ve 1460 cm-1 ‘de olduğu bu artışların C-O esnemesinden kaynaklandığını, 1635 cm-1 ’deki
artışların C=C esnemesinden kaynaklandığı anlaşılmaktadır.
Grafen oksitle kaplanma konsantrasyonunun da artmasıyla 3200-3400 cm-1 aralıklarındaki pik genişlemesinin su
moleküllerinden kaynaklanmaktadır.
Renk ölçüm sonuçları
Renk analizi kaplamada renk koordinatlarını ve renk farklılığını belirlenmesinde en önemli test metotlarındandır.
Poliamid 6 kumaşın Grafen oksit ile farklı konsantrasyonlarda kaplanmasında renk farklılıkları oluşmaktadır.
Oluşan renk değişiminin analizi Tablo 1‘de verildi. Buradan GO konsantrasyonunun artmasıyla kumaş üzerindeki
GO tabaka miktarının arttığı anlaşılmaktadır. PA 6 kumaş ile GO kaplanan PA 6 kumaşlar arasında renk farkı (DH)
sonuçları da bunu doğrulamaktadır. 2 g/L GO kaplanan PA 6 kumaş ile 0,5 g/L GO kaplanan PA 6 kumaşın DH
değerlerine bakıldığında belirgin bir renk farklılığı olduğu Tablo 1’den görülmektedir.
Tablo 1: Poliamid 6.6 GO kaplaması renk spektrometre ölçüm değerleri
Numune Kodu

Çözelti Miktarı
(GO)

PA/GO-0.5

0,50 g/l

PA/GO-1,0

1,00 g/l

PA/GO-1.5

1,50 g/l

PA/GO-2,0

2,00 g/l

Işık

DL

DC

DH

CMC DE

D65
F11
A10
D65
F11
A10
D65
F11
A10
D65
F11
A10

-14,9
-14,9
-14,8
-20,14
-20,11
-20,10
-20,44
-20,36
-20,33
-21,46
-21,42
-21,41

-1,68
-2,46
-0,83
-3,72
-4,72
-3,57
-1,81
-2,59
-0,95
-3,71
-4,73
-3,55

6,88
8,66
7,54
1,54
1,76
1,98
6,61
8,39
7,36
1,67
1,94
2,12

16,58
17,42
16,7
20,54
20,73
20,51
21,56
22,18
21,64
21,84
22,02
21,81

Sürtmeye karşı renk haslığının değerlendirilmesi
Poliamid 6 kumaş üzerine farklı konsantrasyonlarda grafen oksit kaplama yapılan kumaşların sürtmeye karşı olan
renk haslıkları yapılmıştır. Kumaş yüzeyindeki tutunan Grafen oksitin belirlenebilmesi amacıyla gerçekleştirildi.
Tablo 2 ‘de sonuçlar gösterilmektedir. Sürtmeye karşı renk haslığı sonuçlarına göre, genel olarak GO kaplı PA 6,6
çözgülü örme kumaşın kuru sürtme ve yaş sürtmeye karşı renk dayanımında farklılık olduğu anlaşılmaktadır. Farklı
konsantrasyonlar olmasından bağımsız olarak kuru sürtme haslıklarının yaş sürtme haslığına göre daha iyi olduğu
gözlemlendi. Konsantrasyona bağlı olarak da haslıkların daha da kötüleştiği gözlemlendi. Sonuçlar göz önüne
alındığında yapmış olduğumuz kaplama işleminin fiziksel olarak tutunduğu görülmektedir.
Tablo 2: Poliamid 6 GO kaplanmış kumaşların Haslık Test Sonuçları
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B.Grafen Oksitin Tekstil Yüzeylerine Uygulanması
Grafen oksit ile tekstil yüzeylerinin kaplanmasında üç (3) yöntem günümüzde yaygın olarak kullanılmaktadır.
Birinci yöntem; Grafen, Grafen oksit, indirgenmiş Grafen oksit gibi Grafen içeren malzemelerin kimyasallar
yöntemlerle kaplanmasıdır. İkinci yöntem; grafen oksitin tekstil yüzeylerine metalik bir ağ üzerine uygulanması ve
daha sonra oluşan bu ağ yapının uzaklaştırılması yöntemidir. Üçüncü yöntem ise; Grafen malzemeden lif elde
edilmesi ve daha sonra elde edilen bu liflerden kumaş üretilmesi yöntemidir. Literatürde en yaygın kullanılan
yöntem kimyasal kaplama yöntemidir [21-23]. Başlıca kaplama yöntemleri; daldırma yöntemi ile kaplama, rakle ile
kaplama, şablon baskı ile kaplama, ink-jet baskı tekniği kullanarak kaplama olarak sınıflandırabilmektedir. Grafen
oksit tekstil yüzeylerine kaplanmasında kullanılan bazı teknikler Şekil 2’ de gösterilmiştir.

Numune Kodu

Çözelti Miktarı (GO)

Kuru Sürtme Haslığı

Yaş Sürtme Haslığı

PA/GO-0.5

0,50 g/l

5

4

PA/GO-1,0

1,00 g/l

4,5

3

PA/GO-1.5

1,50 g/l

4,5

3,5

PA/GO-2,0

2,00 g/l

4

2,5

Elektrik İletkenliği
Tekstil ürünlerinde elektriksel iletkenliği ölçmek için farklı teknikler ve cihazlar geliştirilmiştir. Tekstil
yüzeylerinde genellikle elektriksel iletkenlik ölçümü iki uç ve dört uç tekniği kullanılarak yapılmaktadır. Rakle
kaplama yöntemine göre kaplanmış farklı çözeltide miktarlarındaki elektrik iletkenliği 4 prob ve 2 prob ölçüm
cihazları ile ölçülmüştür. İletkenlik birimi olarak S/cm kullanılmıştır. S/cm cinsinden 2 ve 4 problu elektriksel
ölçüm değerleri Tablo 3’ de verilmiştir.
Tablo 3: Poliamid 6.6 GO kaplaması elektrik iletkenlik değerleri
Numune Kodu
PA/GO-0.5

Şekil 2: Grafen Kaplama Teknikleri. a) Daldırma Yöntemi ile Kaplama
b) Rakle ile Kaplama c) Şablon Tekniğiyle Kaplama [21,23].

PA/GO-1,0
PA/GO-1.5
PA/GO-2,0

2 Prob İletkenlik
Değeri
S/cm

4 Prob İletkenlik Değeri
S/cm

0,50 g/l

2,76E-07

1,49E-03

1,00 g/l

3,11E-07

1,53E-03

1,50 g/l

3,86E-07

1,59E-03

2,00 g/l

4,11E-07

1,64E-03

İki problu elektrik iletkenliği ölçüm sonucunda en yüksek elektrik iletkenlik değeri 4,11 x 10-7 S/cm ile 2,0 g/l
çözelti miktarı ile hazırlanan PA/GO-1.5 numunesinden elde edilmiştir. 4 problu elektrik iletkenliği ölçüldüğünde
ise 1,64 x 10-3 S/cm iletkenlik değeri ile PA/GO-2.0 numunelerinde görülmüştür. Şekil 4’ de ölçümlere ait
sonuçların grafiği verilmiştir.
4,5E-07

1,7E-03

4,0E-07
1,7E-03

3,0E-07

1,6E-03

2,5E-07
1,6E-03
2,0E-07
1,5E-07

4 prob İletkenlik Değeri

3,5E-07
2 prob İletkenlik Değeri

C.Grafen Oksit Kaplama ve Kaplamanın Performans Özelliklerine ait Çalışmalar
Pamuklu kumaşlarda Grafen Oksit ’in anti-bakteriyel koruculuğu (Zhao ve diğ., 2013; Krishnamoorthy ve diğ.,
2012) çalışmalarında incelemişlerdir [24,25]. Ayrıca grafen oksitin, gümüş, titanyum dioksit gibi diğer
nanokompozitler kullanarak çeşitli kumaşlarda anti-bakteriyel koruculuğu (Farouk ve diğ., 2020; Stan ve
diğ.,2019; Diep ve diğ., 2020; Masae ve diğ., 2018) tarafından araştırılmıştır [26-29].
Ren ve diğ., (2017); yaptıkları çalışmada GO’ nun elektrik iletkenliğinden yararlanarak pamuklu kumaşın gerilim
sensörü olarak kullanılabilirliğini gözlemlemişlerdir [4]. Fugetsu ve diğ., (2010). Yine benzer bir çalışmada
elektriksel iletken kumaşlar elde etmek için Grafen oksit’ in boyar madde olarak kullanımını araştırmışlardır [30].
Bunun dışında Grafen Oksit’in kumaşlarda elektriksel iletkenlik performansını konu benzer akademik çalışmalar
yapılan literatür taramalarında mevcuttur [7,31].
Grafen Oksit (GO) ultraviyole koruculuğuna da sahip bir nanokompozit yapıdır. Birçok araştırmacı tarafından
grafen oksit (GO)’ nun ultraviyole koruculuğu deneysel yöntemlerle araştırılmış ve tekstil uygulamalarında
kullanılabilirliği değerlendirilmiştir [32-37]. Yapılan literatür araştırmaları sonucunda Grafen Oksit’ in polimaid 6
(nylon) kumaşlarda kullanılması ve performansının değerlendirilmesine ait yeterince çalışma yer almamaktadır.
Poliamid 6 ve türevi kumaşlarda Grafen Oksit’ in kullanımı araştırmaya açık bir konu olarak değerlendirilebilir.

Çözelti Miktarı
(GO)

1,5E-03

1,0E-07

2 Prob İletkenlik Değeri

5,0E-08

4 Prob İletkenlik Değeri

1,5E-03

0,0E+00

1,4E-03
PA/GO-0.5

PA/GO-1,0

PA/GO-1.5

PA/GO-2,0

Şekil 4: Poliamid 6.6 GO kaplamasının çözelti miktarına göre elektrik iletkenlik değerleri
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